Resultat av utredning av problematisk skolfrånvaro för skolpliktig elev hos annan huvudman
Elevuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Skola

Årskurs

Skolhuvudman

Om eleven gått om en årskurs, ange vilken

Resultat av utredning
Datum när ogiltig frånvaro registrerades Har skolan uppgift om när eleven ska återkomma

Eleven är ogiltigt frånvarande och befinner sig utomlands

Ja

Nej

Kommentar

Eleven har inte längre upprepad eller längre frånvaro

Frånvarons omfattning
Tidsperiod

Fr o m

Ange i % giltig frånvaro

Ange i % ogiltig frånvaro

Tom

Utredning har genomförts:
I samråd med vårdnadshavare, elev och skolans elevhälsa

Ja

Nej

I samverkan med andra myndigheter

Ja

Nej

Kommentar

Dokumentation av genomförd utredning som påvisar orsaken till elevens frånvaro bifogas

Ja

Nej

Ja

Nej

Kommentar

Övrig dokumentation som är relevant för ärendet bifogas

Utredningen visar att elevens frånvaro är giltig pga sjukdom eller liknande och kan inte delta i undervisningen. Beslut om särskild
undervisning bifogas
Utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd. Beslut om att skolan inte upprättar ett åtgärdsprogram bifogas.
Utredningen visar att eleven är i behov av åtgärder och/eller särskilt stöd. Åtgärdsprogram bifogas
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Kontaktuppgifter
Rektor

E-postadress

Telefonnummer

Kontaktperson skola

E-postadress

Telefonnummer

Kontaktperson huvudman

E-postadress

Telefonnummer

Kontaktuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Blanketten skickas till:
Haninge kommun, utbildningsförvaltningen/skolplikt, 136 81 Haninge eller utbildningsforvaltningen@haninge.se

Instruktioner
Allmän handling
Den information som lämnas av skolan på denna blankett och vid återkommande uppföljningar med utbildningsförvaltningen,
är att betrakta som allmän handling. De kan således komma att lämnas ut om en begäran om detta görs. Innan
informationen lämnas ut kommer en sekretessprövning att ske för att bedöma om handlingarna är offentliga eller inte.
(Offentlighet- och sekretesslagen 2009:4)

Ogiltig frånvaro vid vistelse utomlands
Om en elev har en ogiltig frånvaro och vistas utomlands ska skolan anmäla detta till Haninge kommun senast efter en
månad räknat från elevens första frånvarodag. Uppgifterna kan ligga till grund för att Haninge kommun beslutar om att
avregistrera eleven från skolan. Ett beslut om att avregistrera eleven innebär att utbetalningen av skolpeng upphör. Om ett
beslut om avregistrering fattas är det skolhuvudmannen som avgör om skolplaceringen kan kvarstå eller inte.

Eleven har inte längre upprepad eller längre frånvaro
Om eleven efter det att skolans huvudman informerat Haninge kommun aom att skolan inlett en utredning om elevs frånvaro,
börjat göra sin skolplikt lämnas information om detta.

Utredning har genomförts i samråd med vårdnadshavare, elev och skolans elevhälsa
Det är viktigt att både eleven och vårdnadshavaren får komma till tals och medverka för att skolan ska få en heltäckande bild
av elevens siutation och orsakerna till frånvaron. Elevhälsan har kompetens och kunskap inom området och ska involveras i
utredningsarbetet.

Samverkan med andra myndigheter
Hemkommunen behöver få kännedom om att samordnade insatser pågår eller inte, eftersom denne vid behov har
skyldigheter att samordna insatser med andra samhällsorgan.

Skolans utredning
Hemkommunen behöver få dokumentation somn påvisar orsaken till frånvaron samt vilka åtgärder som vidtas. Skolan är
skyldig att se till att eleven fullgör sin skolgång.

Kontaktuppgifter Haninge kommun
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utbildningsforvaltningen@haninge.se
08-606 70 00

