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20 mars 2012 

FRÅNVARO OCH LEDIGHET 

SJUKFRÅNVARO 

TELEFON: 0515 – 869 07 

När du är sjuk eller inte kan komma till skolan av annan anledning vill vi att 

du anmäler detta via Skola24  eller på telefon 0515-86907. Är du under 

18 år ska din förälder/vårdnadshavare anmäla. 

Anmäl snarast möjligt om du på grund av sjukdom eller annan anledning är 

förhindrad att infinna dig i skolan. För att ha rätt till stöd efter frånvaro 

måste du ha varit sjukanmäld!  

KORTARE TIDS SJUKDOM 

Anmäl din sjukfrånvaro varje dag som den pågår. 

För att anmälan ska kunna registreras samma dag måste du anmäla senast 

kl. 12.00. Din klassföreståndare följer sedan upp frånvaron med dig när du 

blivit frisk igen.  

VID LÄNGRE TIDS SJUKDOM 

Om du vet att du kommer behöva vara borta en längre period på grund av 

sjukdom ber vi dig att tillsammans med klassföreståndaren ta kontakt med 

skolledningen/ elevhälsan för att planera studiehjälp och andra eventuella 

åtgärder. 

ANNAN FRÅNVARO ELLER LEDIGHET 

Om du behöver avbryta din skoldag ska du meddela detta. Det gör du 

genom att fylla i lappen ”Frånvaroanmälan” och lägga den i din 

klassföreståndares fack. Din klassföreståndare kommer att följa upp din 

frånvaro. 

Om du inte har anmält din frånvaro i samband med att du avviker kommer 

den att räknas som ogiltig. 

https://ockero.skola24.se/
https://ockero.skola24.se/
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ENSTAKA LEKTIONER 

Behöver du vara ledig från undervisningen enstaka lektioner begär du ledigt 

hos den lärare under vars lektion du behöver vara ledig. 

 LEDIGHET 

Din klassföreståndare kan bevilja ledighet för maximalt 3 dagar per termin. 

Vill du vara ledig fler dagar än så är det rektor som eventuellt beviljar detta. 

Ansökan om ledighet ska lämnas i god tid innan ledigheten. 

Generellt har Öckerö gymnasieskola följande policy angående ledighet: 

 Skolan beviljar inte ledighet för nöjesresor (solresor, skidresor med 
mera) 

 Skrivningar och tider för inlämningsuppgifter tar ingen hänsyn till 
om elever är på nöjesresor 

 Vid olovlig frånvaro kan skolan inte garantera att du får hjälp under 
lektionstid att ta igen det du missat 

 Elever som uteblir från undervisningen på grund av nöjesresa blir 
rapporterade till CSN för skolk 

 Elever som har en ogiltig frånvaro på 5 % eller mer blir rapporterade 
till CSN för skolk 

 Längre tids ledighet beviljas inte. 

 


