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Närvaro och frånvaro 
 
Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, 
om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller 
beviljad ledighet. Om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i 
skolarbetet ska det snarast anmälas till skolan (Skolverket, 2013).  
 
Närvarons betydelse 
 
Begreppet skolnärvaro syftar på att eleven deltar i den undervisning i skolan som är 
obligatorisk. Även om definitionen inte tar ställning till i vilken grad eleven är aktiv i 
undervisningen är ett aktivt deltagande viktigt i alla kurser och moment som genomförs i 
skolan. Vid hög frånvaro riskerar elev även att förlora sitt studiebidrag.  
 
Frånvaroanmälan 
 
En elev som är sjuk eller är frånvarande av annan anledning än lov anmäler det snarast via 
Dexter eller till sin mentor. 
 
Frånvaroregistrering 
 
I början av varje lektion noterar läraren vilka elever som inte infunnit sig till lektionen i 
Dexter. Ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavare till omyndig elev via SMS eller e-post. 
 
Ledighet 
 
Ansökan om ledighet sker via Dexter. 

• Ledighet för semesterresor under pågående läsår eller i anslutning till lov beviljas inte.  

• Ledighet för arbete vid terminsslut prövas med stor restriktivitet av rektor.  

• Behöver en elev ledigt för enskilda angelägenheter kan mentorn bevilja sådan för 
kortare tid.  

 
Giltig eller ogiltig frånvaro? (CSN, 2016) 
 
Ogiltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska undervisningen utan 
giltigt skäl. All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Om den studerande har ogiltig frånvaro som 
uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till 
CSN. I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron. Då kan skolan 
bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Beviljad ledighet eller sjukdom betraktas 
inte som ogiltig frånvaro.  
 
Sjuk för ofta?  
 
Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något 
läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig.  
All upprepade frånvaro utreds. 
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Information från CSN (CSN, Faktablad, 2017) 

 

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med 
studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk. Om du är 
borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som 
skolk. 
 
Vad händer med studiebidraget om du skolkar?  
 
Om skolan bedömer att du skolkar, meddelar de det till CSN. CSN 
skickar då ett brev till dig eller dina föräldrar och berättar vad 
skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans 
uppgifter inte stämmer, ska du i första hand höra av dig till 
skolan. Eftersom du inte har rätt till studiebidrag när du skolkar, 
stoppar CSN utbetalningarna. När skolan meddelar att du slutat 
skolka, har du rätt till studiebidraget igen. 
 
Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, 
måste du betala tillbaka dem. När det är möjligt drar CSN 
pengarna från dina kommande utbetalningar under läsåret. Om du 
fortsätter att skolka och inte får fler utbetalningar, skickar CSN 
ett återkrav till dig eller dina föräldrar. Det gör de även om dina 
kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala 
tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med 
en summa som du måste betala tillbaka.  
 
OBS! Utbetalningen av studiebidrag i juni är en extra utbetalning. 
För att få den måste du ha studerat på heltid minst nio månader under läsåret. Om du till exempel har 
börjat studera senare på terminen eller om du har skolkat, kan det innebära att du inte får den extra 
utbetalningen i juni.  
 
Andra bidrag kan påverkas  
Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har 
inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar du det också. Även bidrag 
från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.  
 
Vad räknas som skolk?  
Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till 
CSN som skolk. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis 
mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Om du är sjuk ofta kan 
skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. 
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