
Frånvaro påverkar dina studier                                                  
 

 Frånvaro betyder något 
Om man börjar känna motstånd till att gå till skolan bör man se det som en signal om 
att det är något som inte fungerar. Trivs jag? Går jag på rätt program? Sover jag 
tillräckligt? Räcker mina kunskaper för det här programmet? Har jag kompisar? Har 
jag stöd hemifrån? Hur mår jag? 
Vill du ha hjälp att hantera sådana här frågor kan du vända dig till någon i skolans i 
elevhälsoteam eller till din klassföreståndare.  Du kan också ringa kurator: Anna 
Melander (SA, TE, HAV) 031 – 724 66 91, Hanna de Vrij  (NA, ES) 031 – 724 66 41, 
Mats Johansson (BF, EK, FT, HA) 031- 724 66 78 eller till Annika Fjelkner 031- 724 66 74 
om du går på IM eller EE. 

 
 Studieresultaten 
Är man borta mycket påverkar det kunskapsutvecklingen och därmed betygen. Av de 
elever som saknar grundläggande behörighet när de går ut år 3 har nästan alla en 
frånvaro på 10 procent eller mer. Detta motsvarar bara två lektioner per vecka! 
 

 Klassgemenskapen 
Det är lätt att komma ur gemenskapen i sin klass om man ofta är frånvarande. 
Kamratrelationer och samarbete vid t. ex. grupparbeten påverkas negativt av att 
någon ofta är borta.   
 

 Tidskrävande  
Det är lätt att komma efter när man varit borta och det kräver mycket tid att ta reda på 
vad man missat och sedan arbeta ikapp övriga klassen. Det kan bli tungt att jobba 
både med gamla och nya uppgifter samtidigt. Ta vara på lektionstiden - den 
innehåller stor del av kursens innehåll. Det tar mer tid att inhämta den kunskapen 
själv.  
 

Ogiltig frånvaro påverkar ditt studiebidrag. 
CSN: s villkor för att uppbära studiebidrag/studiemedel är att man studerar på heltid. 

Elever, som har ogiltig frånvaro riskerar att få sin studiehjälp indragen så länge 
frånvaron pågår.  
Giltig frånvaro är: 

 sjukdom som anmäls insjuknandedagen el. som kan styrkas med intyg. 

 lov som beviljats av klassföreståndare/rektor. 

 besök hos läkare, tandläkare eller skolans tjänstemän. 
All annan frånvaro är ogiltig. Även sena ankomster räknas som ogiltig frånvaro.  
Dessutom kan utbetalningar från Försäkringskassan av flerbarnstillägg, förlängt 
bidragsförskott, bostadsbidrag och barnpension påverkas, då rätten till dessa förmåner 
bygger på att heltidsstudier bedrivs. Om studiebidraget dras in någon gång under året får 
man inget studiebidrag i juni månad. Även återbetalning av utbetalade bidrag från CSN och 
Försäkringskassan kan bli aktuell.  
Som förälder kan du själv följa ditt barns närvaro på Skola24. Skicka namn och fullständigt 

personnummer för dig och ditt barn till skola24@hule.harryda.se för att få inloggnings- 

uppgifter.  
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