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Utredning om upprepad eller längre frånvaro för 
elever i gymnasiet hos annan huvudman än 
Eslövs kommun 
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet 
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn 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.  
 
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om 
giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte 
är obehövligt. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 
3 kap. 7 § skollagen (2010:800) är uppfyllda ska även en sådan utredning 
inledas (15 kap. 16 § skollagen). 

Huvudmannen ska meddela hemkommunen 

Om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen, 
dvs. förvaltningen Barn och Utbildning i Eslövs kommun (15 kap. 15 § 
skollagen).  

Huvudmannen lämnar uppgifterna genom länken: 
Information till Eslövs kommun om frånvaro i betydande utsträckning för 
elev i gymnasiet. 

Eslövs kommuns rutiner för handläggning av upprepad eller 
längre frånvaro 

Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har 
inletts hos en extern huvudman ska lämnas till Barn och Utbildning senast 
fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att 
utredningen har inletts på skolan.  

Barn och Utbildning följer upp elevärendena med skolan regelbundet, tills 
dess att elevens skolnärvaro inte längre föranleder oro.  
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