Frånvaro under gymnasieutbildningen-information till gymnasieelever
För att klara gymnasiestudierna är det viktigt att du alltid är närvarande i skolan om du inte är sjuk.
Kortare ledigheter kan beviljas vid särskilda skäl men en individuell bedömning görs alltid vid
ledighetsansökan. Om din rektor befarar att ledigheten kommer att medföra svårigheter för dig att
klara dina studier kommer den inte att beviljas.
Om det är något som gör att du har svårigheter med att klara dina studier eller att vara närvarande i
skolan är det viktigt att du snarast tar kontakt med din mentor så att du snabbt kan få hjälp.
Gymnasiet är en frivillig skolform men deltagande i undervisningen är obligatorisk när du har tackat ja
till utbildningsplatsen. Det betyder att du måste vara närvarande i skolan och genomgå alla
utbildningsmoment som utbildningen innehåller för att bli godkänd. Utbildningen kan inte bedrivas på
distans eller på egen hand.
Om du är frånvarande, oavsett orsak till frånvaron (skolk och annan ogiltig frånvaro, sjukdom, längre
ledighet) finns det risk för att du inte blir godkänd i pågående kurser. Om du kommit efter med
studierna kan du få stöd och hjälp för att ta igen förlorade undervisningsmoment. Skolan hjälper dig
att lägga upp en plan för detta men du måste själv ta ansvar för att följa planen.
Vid frånvaro riskerar du att få ditt studiebidrag indraget. Om din familj har andra typer av bidrag t ex
bostadsbidrag, flerbarnstillägg eller underhållsstöd kan även dessa minska eller dras in på grund av
din skolfrånvaro.
Ett läkarintyg är ingen garanti för att du ska få behålla ditt studiebidrag.
Samverkan skola-hem
Mentor är vanligtvis den som har ansvaret för kontakten mellan hemmet och skolan.
Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin där vårdnadshavare inbjuds att vara med.
Föräldramötet i åk 1 fungerar som en inledande träff mellan mentorer och vårdnadshavare. Där ges
bland annat en allmän information om skolan och studiegången.
Mentorerna tar kontakt med vårdnadshavare om de bedömer att eleven har problem med studierna,
närvaron eller om de upptäcker några andra bekymmer.
Föräldrar är alltid välkomna att höra av sig vid eventuella frågor eller funderingar.
Nycklar till framgång
Rektor har ansvar för skolans resultat och för att våra elever får en likvärdig utbildning. Ett
pedagogiskt ledarskap som ger effekt på undervisningens kvalitet är avgörande för om skolan ska
lyckas med uppdraget att alla elever klarar sin utbildning.
Lärare ska bedriva undervisningen så att den för alla elever blir meningsfull, attraktiv och varierande
där kunskap kommer till uttryck i olika former som förutsätter, samspelar med och kompletterar
varandra.
EHT ska kartlägga orsaker till elevers stödbehov, utforma effektiva åtgärder och utvärdera effekterna
av dessa. Vid behov ska EHT formulera åtgärdsprogram för särskilt stöd som tydligt visar hur skolan
ska arbeta för att tillgodose elevens behov och hur åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas.
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Elevens ansvar är att följa våra ordningsregler
1.

Undervisningen på Stagneliusskolan är obligatorisk. Sen ankomst utan giltigt skäl eller att lämna
lektionen utan lärares tillåtelse får ej förekomma. (Skolk rapporteras regelbundet till målsman för
elev under 18 år och Stagneliusskolan agerar enligt CSN:s krav avseende studiehjälp vid
heltidsstudier.)

2.

Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudna och omfattar även all
kommunikation via mejl och andra kanaler på nätet. (Se vidare GYF Kränkande behandling…
VLS 17.03.)

3.

Det är inte tillåtet att bära symboler eller kläder som symboliserar droger, kränker eller på annat
sätt riskerar att väcka förargelse. – 16 kap. 16§ brottsbalken.

4.

Rökning är inte tillåten på skolans område, inklusive matsals- och idrottsområdena.

5.

All förtäring och innehav av alkohol är förbjudet på skolan och under sådan annan tid som räknas
som studietid, exempelvis studieresor.

6.

Allt innehav eller bruk av narkotika och anabola steroider är förbjudna i enlighet med svensk
lagstiftning. (Se vidare GYF ANDT bruk eller misstanke… VLS 17.03.)

7.

All form av fusk och oärligt beteende i samband med studierna är förbjudet.

8.

Allt klotter och annan typ av skadegörelse i lektionssalar, korridorer, matsal och andra delar av
skolan är förbjudet.

9.

Affischering av reklam och samhällsinformation i skolans lokaler är inte tillåtet utan rektors
tillstånd.

10. Dator, mobiltelefon och annan teknisk utrustning får inte, utan lärarens tillåtelse, användas under
lektionstid. Lärare samlar in mobiltelefoner när så bedöms nödvändigt.(Elever får alltså inte spela
in film alt. fotografera med mobiltelefoner under lektionstid om inte lärare tillåter detta. Elever
som av olika anledningar har behov av att använda mobiltelefonen ska alltid be om tillåtelse i
förväg).
11. Det är inte tillåtet att skicka massmejl utan någon i skolledningens godkännande.
12. Allt spel om pengar eller pengars värde på skolan är förbjudet.
13. All personal och alla elever är skyldiga att följa de instruktioner som finns angående
skollegitimationer.
14. Ingen form av förtäring av mat och dryck får förekomma under pågående lektion.

Om Stagneliusskolans ordningsregler inte följs tillämpas, efter rektors bedömning, Skollagens
sanktioner med muntlig varning, skriftlig varning eller avstängning. I de ärenden som gäller
brott mot annan lagstiftning görs anmälan till polisen.
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