Frånvarorutiner, Taserudsgymnasiet
1. Det råder obligatorisk närvaro gällande all skolans undervisning och gemensamma aktiviteter,
alltså har man valt att börja en gymnasieutbildning så ska man också delta i undervisningen
(Skollagen 15 kap. § 16).
2. Lärarna registrerar närvaron vid varje undervisningstillfälle och för in närvaro respektive
frånvaro för varje elev i programmet ”DEXTER”. Närvarorapporter för varje enskild elev kan tas
ut ur Dexter av elev eller vårdnadshavare.
3. Om en elev är sjuk eller har annat skäl för att inte komma till skolan skall vårdnadshavare för
omyndig elev antingen ringa till talsvar på tel 0570 – 816 50 eller genom att logga in på Dexter
och anmäla där (se Guide för Dexter). Anmälan ska göras senast fram till 0800 samma dag för att
ogiltig frånvaro inte ska noteras. Vårdnadshavare får en avisering/bekräftelse på anmälan via
e-post eller sms under förutsättning att vårdnadshavare har registrerat sitt mobilnummer och/eller
e-post.
OBS! Ansökan för ledighet görs på blankett som lämnas in till mentor.
4.

Vid ansökan om ledighet bör detta göras i god tid före önskat datum. Mentor kan bevilja upp till
tre dagars ledighet per läsår. Mentor meddelar skolintendenten ledighetsdagarna så att dessa kan
registreras i frånvaroprogrammet. Vid ansökan om längre ledighet är det rektor som kan bevilja
detta. Varje ansökan prövas individuellt, men som princip ges ej ledighet om inte särskilda skäl
föreligger. Vid alla ledighetsansökningar ska det fyllas i en ledighetsblankett som finns på
expeditionen.
Ledighet beviljas ej för körskolelektioner. Körkortsprov och riskutbildning beviljas utanför
ramen för de tre dagar mentor kan ge ledigt respektive läsår.
Om eleven önskar ledigt enstaka lektioner kan eleven gå direkt till den undervisande läraren och
be om lov och då registrerar undervisande lärare frånvaron

5. Vid oroväckande frånvaro inleds en frånvaroutredning som Elevhälsoteamet ansvarar för.
Vårdnadshavare informeras om utredningen av mentor.

6. Om en elev har fortsatt hög frånvaro, riskerar eleven att rapporteras som icke heltidsstuderande
till CSN och riskerar därmed att förlora sitt studiebidrag.

