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Information kring närvaro- och frånvarorapportering
Elever har skolplikt och därmed krav på närvaro. Detta gäller för alla i elever i år 1 – 6 på
Snösätraskolan. Det finns enligt skollagen begränsade möjligheter till ledighet under skolåret.
Ledighet
Behöver ditt barn vara ledig under skolåret behöver du fylla i en ansökan om ledighet och
lämna den till klassläraren. Även om elever i förskoleklass inte har skolplikt, önskar vi även
där att vårdnadshavare ansöker om ledighet. Blanketten kan du få på skolans expedition eller
på skolans webbplats (under frånvaroanmälan).
På skolan gör vi en bedömning innan vi beviljar ledighet. Inför beslut om längre ledighet gör
rektor en samlad bedömning av elevens situation. Rektor beaktar bland annat studiesituation
och resultat, förutsättningar att kunna ta igen förlorad undervisning, längden på önskad
ledighet och syftet med ledigheten.
Rapportering av frånvaro - skolan
All frånvaro ska rapporteras dagligen in i Stockholms Skolwebb av undervisande lärare.
Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma
till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.
Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08/99 36 39.
Om ditt barn ska vara frånvarande ska du ringa före klockan 08.00 så att vi kan meddela
respektive klasslärare innan första lektionen börjar. Telefonsvararen lyssnas av varje morgon
under skolåret.
Rapportering av frånvaro – fritidshemmet
Fritidshemspersonalen ska föra loggbok över närvaron varje dag för eleverna på
fritidshemmen. Fritidshemspersonalen ska markera i loggboken vilka elever som gått
hem för dagen. Därför är det viktigt att komma ihåg att man säger hej då när man går hem
från fritidshemmet.
Under lov och andra lediga skoldagar ska vårdnadshavare före klockan 09.00 ha meddelat
till respektive fritidshem om eleven inte kommer till fritidshemmet.
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Telefonnummer till skolans fritidshem
Fritidshemmet Bävern
Föreståndare Mirja Bolevin
Fritidshemmet Snökristallen
Föreståndare Anders Ott
Fritidshemmet Vallen
Föreståndare Yvonne Österberg

08 / 86 20 98
08 / 99 20 10
08 / 647 94 58

Sen ankomst
Det är också viktigt att lärarpersonal rapporterar sen ankomst i Stockholms Skolwebb,
detta för att få en samlad bild över elevers närvaro respektive frånvaro i skolan.
Främja närvaro
Alla på skolan ska arbeta aktivt med att främja närvaro för alla elever. Detta gör vi genom
att vi arbetar med att skapa goda relationer på skolan med elever och vårdnadshavare samt
tillsammans arbetar aktivt med att förebygga och förhindra kränkningar på skolan.
Elev med hög frånvaro
Om en elev har hög frånvaro ska detta rapporteras till rektor via ett samtal eller via mail.
Skolan har en skyldighet att då inleda en utredning och se vad den höga frånvaron beror på.
Skolan behöver förstå orsaken till elevens höga frånvaro och hitta lösningar och konkreta
åtgärder för att minska frånvaron.
Information om ogiltig frånvaro i terminsbetyget
All ogiltig frånvaron kommer att föras in i terminsbetyget (klocktimmar).
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