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RUTIN VID LEDIGHET  

All ledighet ska ansökas via e-tjänsten ”Ledighetsansökan gymnasium” eller på avsedd 

blankett som lämnas till mentor som förmedlar till rektor för beslut. Ledighetsansökan 

lämnas efter beslut tillbaka till mentor som ansvarar för att ledigheten blir registrerad. Vid beviljad 

ledighet ansvarar eleven för att arbetet i kurserna klaras av trots frånvaro. 

Semesterresor? Inga semesterresor kommer att beviljas. Ledighet vid särskilda skäl som till 
exempel läkarbesök, begravningar osv. beviljas.  
 

FRÅNVARO  

Frånvaro registreras av lärarna i Skola24. 

Vid registrerad ogiltig frånvaro går ett meddelande automatiskt via Skola24 till vårdnadshavare när 
elev är under 18 år. 

FÖR ATT UTSKICK AV MEDDELANDE SKA FUNGERA SÅ GÄLLER FÖLJANDE:  

• Du som vårdnadshavare måste ha ett registrerat konto i Skola24. För dig som inte 
redan har det, fyll i blanketten: ”Skola24 – Beställning av konto” och lämna den till 
skolans expedition eller till ansvarig lärare. 

• E-postadress och mobiltelefonnummer måste finnas registrerade på Skola24:s 
hemsida. Den kan du själv enkelt kontrollera när du är inloggad på hemsidan. 
Meddela skolan om du byter mobilnummer. 

• Elevs frånvaro ska, av er, registreras i Skola24 eller via telefon före kl. 08.00 - varje 
dag som eleven är frånvarande. 

• Föräldrar i Skola24 (handbok). 
 

RUTIN VID SJUKFRÅNVARO  

DETTA GÄLLER OM DU ÄR UNDER 18 ÅR :  

• Vårdnadshavare är skyldig att dagligen anmäla sjukfrånvaron till skolan på telefonnummer 
0929-17302 från kl. 08:00. Om man exempelvis är sjuk tre dagar i följd krävs att man anmäler 
detta varje dag under sjukdomsperioden.   

• Vid längre och/eller upprepade sjuktillfällen kontaktar mentor elev och vårdnadshavare för 
att följa upp sjukfrånvaron.   

• Vid mer än fem dagars sammanhängande sjukfrånvaro måste vårdnadshavare, på begäran 
av rektor, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron. Intyget lämnas till mentor.   

• Vid upprepad sjukfrånvaro som inte är sammanhängande men uppgår till mer än 
20%/månad måste vårdnadshavare, på begäran av rektor, lämna in ett läkarintyg som styrker 
frånvaron. Intyget lämnas till mentor.  

 

 

 

 

https://alvsbyn.enamnd.se/oversikt/overview/830
https://www.alvsbyn.se/wp-content/uploads/2020/08/ledighetsansoekan-ny-blankett.pdf
https://www.alvsbyn.se/wp-content/uploads/2020/08/bestaellning-av-konto-skola24.pdf
https://www.alvsbyn.se/wp-content/uploads/2020/08/parents.pdf


 

   
 

DETTA GÄLLER OM DU ÄR 18 ÅR OCH ÖVER :  

• Du är skyldig att dagligen anmäla sjukfrånvaron till skolan på telefonnummer 0929-17302 
från kl. 08:00. Om man exempelvis är sjuk tre dagar i följd krävs att man anmäler detta varje 
dag under sjukdomsperioden.  

• Vid längre och/eller upprepade sjuktillfällen kontaktar mentor dig för att följa upp 
sjukfrånvaron.   

• Vid mer än fem dagars sammanhängande sjukfrånvaro måste du, på begäran av rektor, 
lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron. Intyget lämnas till mentor.   

• Vid upprepad sjukfrånvaro som inte är sammanhängande men uppgår till mer än 
20%/månad måste du, på begäran av rektor, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron. 
Intyget lämnas till mentor.   
 
 
Inger Grankvist  
Rektor och gymnasiechef vid Älvsbyns Gymnasium   

 


