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Till elever, målsman och lärare på Osbecksgymnasiet  
 
Policy för studiemedel och frånvaro  
 
Bakgrund  
Vi som arbetar i skolan har kunnat se att allt fler elever blir alltmer selektiva i 
sitt val av vilka lektioner man väljer att gå på. Man går på vissa kurser, men 
kan hoppa över andra. Eleverna åker till skolan men fördriver delvis sina 
skoldagar i cafeterian och i centralhallen. Följden blir naturligtvis en ökad 
frånvaro, med stor risk för att "S” (betygsunderlag saknas) sätts på kursen. 
 
Orsakerna till att eleven har ett ”S” kan variera, men huvudproblemet är ofta 
hög frånvaro från undervisningen. Om beteckningen ”S” kvarstår på kursen 
kommer eleven inte att kunna få ett slutbetyg efter gymnasieutbildningen. 
Detta innebär att eleven inte är behörig att söka högskolan och kommer – 
enligt undersökningar – att få stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden. 
 
Osbecksgymnasiet varje år ca en handfull elever till CSN som inte bedriver 
heltidsstudier. Om den ogiltiga frånvaron överstiger 20 % kommer CSN att 
dra in studiemedlet för eleven.  
 
Skolan har sedan några år installerat ett frånvaroprogram som ger oss 
möjligheten att  få en bra överblick av elevens närvaro i skolan. Det är viktigt 
att alla elever på Osbeck behandlas lika när det gäller rapportering till CSN. 
Därför har vi tagit fram följande policy på skolan. 
 
 
Heltidsstudier 
Studiebidraget betalas i princip enbart ut för heltidsstudier. Med heltidsstudier 
avses att eleven använder hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt 
deltar i undervisningen. Begreppet hela sin arbetstid syftar till att skolarbetet 
upptar elevens huvudsakliga tid under dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

D i s t r i k t  Osbeck  



Allmänna riktlinjer 
 
Vad ska göras? Ansvar 
All frånvaro skall telefonledes anmälas till skolans 
reception 

Elev 
Förälder 

All planerad frånvaro ska avtalas med klassföreståndaren Elev 
Elevens närvaro registreras i frånvaroprogrammet ”historik” Undervisande 

lärare 
Varje vecka tas en frånvarolista (från ”historik”) ut för 
klassen som helhet. 

Klf 

Om eleven under veckan haft ogiltig frånvaro skall föräldrar 
och elev informeras om detta. 

Klf 

  
 
 
Om eleven har hög / upprepad frånvaro vidtas följande åtgärder: 

 
Steg Vad ska göras? Ansvar 

1 Inom en vecka ett samtal med elev, 
föräldrar, klassföreståndare, rektor 

Klassföreståndare 

2 Ett studiekontrakt upprättas (varning) 
tillsammans med eleven. Inom en månad 
ska elevens närvaro följas upp. 

Rektor 

3 Om dessa åtgärder inte leder till att 
närvaron påtagligt förbättras kommer 
skolan att rapportera till CSN att eleven 
inte studerar på heltid from ett visst 
datum.  

Rektor 

4 Eventuellt beslut om att studiebidraget 
inte kommer att betalas ut till eleven 

CSN 

 
Effekten av indraget studiebidrag 
CSN meddelar försäkringskassan att utbetalningarna av studiebidrag har 
stoppats. Detta kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för 
antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg.  
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