Meddelande om
planerad frånvaro
 Meddelande om planerad frånvaro lämnas alltid till receptionen efter att
mentor signerat sin kännedom om frånvaron
 Är elev frånvarande på grund av planerad frånvaro kan inte extra
undervisning eller annat stöd erhållas

Viktig information om
planerad frånvaro


Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men den som valt att gå på
gymnasiet är också skyldig att närvara på lektionerna.



All planerad frånvaro ska meddelas mentor och skolan i förväg
genom denna blankett. Bland annat på grund av säkerhetsskäl, då
skolan är skyldig att känna till vilka elever som finns på skolan vid
eventuell brand eller andra olyckor.



Det förekommer rikligt med sammanhängande ledigheter under
läsåret. Planera därför redan vid höstterminsstarten in eventuella
resor och andra ledigheter till loven och annan ledig tid.



Eleven har eget ansvar för att ta reda på och läsa in det som tagits
upp på de lektioner som eleven inte närvarat vid. Lärarna har ingen
skyldighet att ge extra undervisning, eller göra extra uppgifter vid
planerad frånvaro eller ogiltig frånvaro (till skillnad från om eleven
varit dokumenterat sjuk).



Om frånvaron överstiger 10 timmar under de senaste 30 dagarna på
grund av ogiltig frånvaro och/eller planerad frånvaro, medges inga
extra skrivtillfällen eller stödundervisning. Studiebidraget kan dras in
på grund av denna frånvaro.



Det är elevens och eventuella vårdnadshavares ansvar att hantera
de konsekvenser som planerad frånvaro kan innebära för inlärning,
prov, studiebidrag, betyg osv.



Sjukskrivning som används för att undvika konsekvenser av planerad
frånvaro betraktas som ogiltig frånvaro.

Planerad frånvaro – en dag eller del av dag
Elevens namn

Datum

Klass

Del av dag
Fr.o.m. – t.o.m

Elevens underskrift

Personnummer

Anledning till frånvaron

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Delgivits mentor
Kommentar

Mentors underskrift

Planerad frånvaro – längre än en dag
Elevens namn

Datum
Fr.o.m. – t.o.m

Klass

Antal
dagar

Elevens underskrift

Personnummer

Anledning till frånvaron

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Delgivits mentor
Kommentar

Originalet arkiveras på rektorsexpeditionen

Mentors underskrift

VAR GOD VÄND

