Elevs frånvaro och ledighet
För den enskilde eleven är en kontinuerlig närvaro viktig förutsättning för skolarbetet.
För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. All
elevfrånvaro medför en risk att eleven inte uppnår utbildningens mål detta kan försvåra
ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet och i sin tur leda till eller förstärka
utanförskap (skolverket, 2012).
Närvaro
En elev i grundskolan ska enligt skollagen delta i den verksamhet som anordnas för att
ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli.
Varje elev som är bosatt i Sverige har enligt skollagen skolplikt men också rätt till
utbildning. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Den som
har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att ett barn kommer till skolan.
Om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten,
ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har
varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte
informeras samma dag.
Ogiltig frånvaro är sådan frånvaro som vårdnadshavare inte meddelat eller bekräftat när
det gäller t.ex. sjukdom eller läkarbesök.
När en elev vid en fristående skola utan giltig orsak är frånvarande i betydande
utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta
till hemkommunen.

Uppsala Waldorfskolas Närvarorutiner:
Vårdnadshavare ska anmäla elevens frånvaro till skolan varje frånvarodag mellan
klockan 07.30-8.00. Frånvaron anmäls i första hand via Skolplattformen eftersom det
underlättar vår administration betydligt. Om det inte fungerar kan ni ringa på
tel. 018-46 00 96 (telefonsvarare finns).
Kontoret informerar respektive klass/ämneslärare.
Alla elevers närvaro/frånvaro förs in och sparas i Skolplattformen av respektive
ämneslärare. På lågstadiet där klassläraren har den mesta undervisningen ansvarar
klassläraren för att närvaro/frånvaro registreras.
All ogiltig frånvaro förs in i terminsbetyget och i respektive betygskatalog. Frånvaron
redovisas i hela klocktimmar.

När en elev är ogiltigt frånvarande från obligatorisk undervisning skall vårdnadshavare
kontaktas samma dag av undervisande lärare. Kontakten kan ske via sms eller e-post
eller telefon beroende av hur läraren kommit överens med vårdnadshavare om hur det
ska ske.

Uppsala Waldorfskolas rutiner kring ledighet.
Av skollagen framgår att elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar
om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser
längre tid än tio dagar.
Ansökan om ledighet för elev görs av vårdnadshavare på blankett som finns att hämta
på kontoret eller på skolans hemsida. www.uppsalawaldorfskola.nu Skolan vill ej att
ansökan om ledighet görs via Skolplattformen. För kortare ledighet (1-2 dagar) senast 14
dagar innan ledigheten och för längre ledighet (3 dagar eller längre) senast 1 månad innan.
Inför beslut om längre ledighet gör skolan en samlad bedömning av elevens
skolsituation.
En elev som bedömts klara en längre frånvaro och beviljats ledighet kan inte få sin
garanterade undervisningstid.
Om en elev som inte beviljats ledighet ändå uteblir från undervisningen är det ogiltig
frånvaro.
Uppsala den 9 november 2018

