
Oron över hur studierna 

framskrider ökar

Grupphandledare:
- Fortsätt hålla kontakt med den studerande 

vid fortsatt frånvaro / om studierna inte 

framskrider.  

- Konsultera beroende på situationen 

studerandevården, studiehandledaren eller 

specialläraren.

- Bjud in den studerande till ett  möte, i vilket 

de personer som här viktiga  med tanke på 

den studerandes situation deltar.

- Säkerställ att vårdnadshavaren till en 

minderårig studerande känner till att ett möte 

kommer att hållas.

- Diskutera på mötet vilka stödåtgärder kunde 

sättas in för att främja studierna och hänvisa 

vid behov den studerande till 

studerandevårdens tjänster. 

- Informera den studerande om att 

studiestödet kan justeras. 

- Kom överens om ett uppföljningsmöte där 

man kartlägger hurdan inverkan 

stödåtgärderna har haft på den studerandes 

situation.

- Om den studerande uteblir från mötet / inte 

kan nås, informera  studerandevården om 

din oro. 

- Sänd den studerande ett meddelande i vilket 

du berättar att du har informerat 

studerandevården om din oro.

Vid behov kan som stödåtgärd inom den 

individuella studerandevården ett multipro-

fessionellt möte ordnas. De personer som är 

viktiga med tanke på den studerandes situation 

deltar. (Den studerandes samtycke)

Oron över att studierna 

inte framskrider är stor

Grupphandledare:

- Om den studerandes frånvaron 

fortsätter / studierna inte 

framskrider trots stödåtgärder, 

ordna en förhandling om 

huruvida den studerandes 

studier kan fortsätta. I mötet 

deltar gymnasiets rektor och de 

personer som är viktiga med 

tanke på den studerandes 

situation.

- Säkerställ att vårdnadshavaren 

till en minderårig studerande 

känner till att en förhandling 

kommer att ordnas.

- Säkerställ att en kontroll-

anmälan görs till FPA för 

justering av studiestödet. 

Rektor:
- Diskutera om det finns 

förutsättningar för fortsatta 

studier.

- Säkerställ att de stödåtgärder 

som behövs har satts in.

Inga förutsättningar för att 

fortsätta studierna trots 

stödåtgärder 

Grupphandledare:

- Om det inte finns några 

förutsättningar för fortsatta 

studier, hänvisa den 

studerande till andra studier / 

behövlig tjänst i samarbete 

med de sakkunniga som är 

viktiga med tanke på den 

studerandes situation.

- Konsultera studerandevården, 

om ingen kontakt kan fås med 

en minderårig studerande och 

hens vårdnadshavare.

- Säkerställ att en anmälan till 

det uppsökande ungdoms-

arbetet görs om den studeran-

de som är under 29 år Vid 

behov hjälper kuratorn.

Rektor:

- Beslut om att den studerande 

anses ha avgått. 

Hur man ingriper steg för steg
vid en studerandes frånvaro

MÄNGDEN 

STÖD
Oro över hur studierna 

framskrider väcks

Ämneslärare: 
- Om den studerande har varit 

frånvarande 1─3 gånger från 

samma kurs eller om oro väcks 

över hur den studerandes 

studier framskrider, diskutera 

med den studerande om din 

oro.

- Informera grupphandledaren om 

att den studerande har varit 

frånvarande / om din oro. 

Grupphandledare:
- Kontakta den studerande och 

vårdnadshavaren till en 

minderårig studerande senast 

då den studerande har varit 

frånvarande 3 gånger från 

undervisningen eller då oro 

väcks över hur den studerandes 

studier framskrider

- Erbjud den studerande 

stödåtgärder allt efter behov. 

- Konsultera beroende på 

situationen studerandevården, 

studiehandledaren eller 

specialläraren.

Anteckna frånvaron, kontakttagningar och erbjudna stödåtgärder i Wilma. Följ med den studerandes situation i Wilma.

MÄNGDEN FRÅNVARO

Att förbinda sig till studier

Förebyggande åtgärder

- De studerandes regelbundna 

möten med grupphandledaren.

- Gruppen för gemensam 

studerandevård stärker de 

studerandes delaktighet, 

likvärdighet och sociala 

samhörighet.

- Alla lärare följer regelbundet

med hur studierna framskrider.

- Grupphandledaren följer 

regelbundet med läget i sin 

egen grupp. 

- Personalen ingriper vid all 

slags oro.

- Samarbetet mellan hem och 

läroanstalt stärks. 

- Alla känner till vilket förfarandet 

är vid frånvaron.


