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Information angående våra elevers närvaro 

Höstterminen är snart slut och innan vi går på ledighet vill vi påminna om vikten av att som 
elev vara i skolan. All erfarenhet visar att elever har bäst möjlighet att lyckas med sin utbild-
ning när de är närvarande i skolan och tar del av undervisningen. Vi vill därför att våra elever 
ska ha hög skolnärvaro. Förutom att elever förlorar viktig undervisningstid om de inte är när-
varande, finns det krav från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när det gäller studiemedel 
vilket kan påverka familjens ekonomi.  

Vi kontrollerar regelbundet elevernas frånvaro. När vi upptäcker att en elev har låg skolnär-

varo kontaktas den berörda eleven och/eller vårdnadshavare. Om beteendet inte förändras 

kommer skolan att rapportera att eleven inte är heltidsstuderande till CSN. Då fattar CSN ett 

tillfälligt beslut om att stoppa kommande utbetalningar. Syftet är att förhindra att eleven får 

felaktiga utbetalningar som sedan måste betalas tillbaka. Den berörda eleven får möjlighet 

att lämna synpunkter på beslutet. Elever som inte tycker att skolans uppgifter stämmer ska i 

första hand höra av sig till oss på skolan. Obs! Om frånvaron beror på sjukdom eller annan 

ledighet är det av stor vikt att skaffa intyg som styrker detta.  

Om frånvaron fortsätter kan eleven komma att bli återbetalningsskyldig. CSN:s dataregister 

samkörs med bland annat Försäkringskassan. Det innebär att rätten till exempelvis bidrags-

förskott, flerbarnstillägg och bostadsbidrag kan påverkas. Därför skickar vi även denna in-

formation till vårdnadshavare till ungdomar som har uppnått myndighetsålder. Mer om 

detta kan du läsa på CSN:s webbplats, www.csn.se. 

Som vårdnadshavare kan du följa elevens frånvaro i Skola 24. Hör gärna av dig till oss med 

eventuella frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter till alla rektorer finns på 

www.umea.se/dragon 

Vänligen 

Rektorerna på Dragonskolan   
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