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POLICY FÖR HANTERING AV STUDERANDEFRÅNVARO PÅ 
MALUNGS FOLKHÖGSKOLA 

DEFINITIONER
 x Giltig frånvaro: Som giltig frånvaro betraktas sjukfrånvaro, frånvaro för vård av barn eller närstående, frånvaro 

för att uträtta viktiga ärenden, t.ex. hos myndigheter. Ledighet för andra ändamål betraktas som giltig när den är 
planerad i samråd med kursföreståndare/mentor. Planerad ledighet i över en vecka skall dessutom vara godkänd av 
rektor. 

 x Ogiltig frånvaro: All annan frånvaro som inte ingår i definitionen ovan betraktas som ogiltig. 
 x Hög frånvaro: Som hög frånvaro betraktas över 10% ogiltig frånvaro eller över 30% total frånvaro (ogiltig och giltig 

sammanlagt) under en termin. 
 x Skolaktivitet: Deltagande i skolaktiviteter (t ex elevkårsmöte, föreläsning eller deltagande i annan grupps lektion) 

räknas inte som frånvaro. 

ANMÄLAN 
Kursdeltagare som är frånvarande pga. sjukdom, vård av barn eller annan tvingande angelägenhet är skyldig 
att anmäla detta enligt föreskrivna rutiner. 

HANTERING AV HÖG FRÅNVARO SKER I TRE STEG.
Uppföljning av kursdeltagarnas närvaro sker regelbundet på arbetslagsmöten enligt fastställda rutiner. När en 
kursdeltagare uppvisar tendens till hög frånvaro och innan gränsen har nåtts tas följande åtgärder: 

Steg 1: 
Ska genomföras omedelbart efter första tillfället oanmäld frånvaro. Kursföreståndare/mentor har ett samtal med 
deltagaren. Deltagaren informeras om sin frånvarobild samt konsekvenserna av hög frånvaro. Kursförestånda-
re/mentor och deltagare träffar en överenskommelse för fortsatt god närvaro. Under samtalet görs deltagaren 
uppmärksam på de stödfunktioner, t.ex. förstärkt mentorskap och kurator, som finns att tillgå på skolan. 

Steg 2: 
Om tendensen inte bryts träffas ett skriftligt avtal med deltagaren som innebär att deltagaren är införstådd med att 
dennes studier på skolan avbryts vid fortsatt ogiltig frånvaro. Vid steg 2 går mentor också igenom regler och kon-
sekvenser kring CSN. Steg 2 ska beslutas om vid närmast följande arbetslagsmöte efter att steg 1 har genomförts.

Steg 3: 
Konsekvenser för fortsatta studier:
Om den höga frånvaron är giltig och sker under höstterminen har den studerande möjlighet att åter börja stude-
ra på skolan under vårterminen. 
Om den höga frånvaron är giltig och sker under vårterminen har den studerande möjlighet att börja studera på 
skolan nästa läsår men ges ingen företräde vid antagning. Om den höga frånvaron är huvudsakligen ogiltig får 
deltagaren inte fortsätta på nästa termin, detta gäller alla långa kurser på skolan. Om deltagaren får studieme-
del från CSN rapporteras icke godkänt studieresultat till CSN. Hög frånvaro innebär i alla fall ovan att deltaga-
ren kan nekas studieomdöme eller behörighet det aktuella läsåret.


