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Utredning har inletts om problematisk skolfrånvaro för skolpliktig elev hos annan huvudman

Elevuppgifter
Elevens namn Personnummer

Skola Årskurs

Skolhuvudman Om eleven gått om en årskurs, ange vilken

Har skolan meddelat huvudman om att skolan inlett en utredning kring elevens frånvaro Ja Nej

Kontaktuppgifter
Rektor E-postadress Telefonnummer

E-postadress Telefonnummer

E-postadress Telefonnummer

Kontaktperson skola

Kontaktperson huvudman

Kontaktuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Blanketten skickas till: 
Haninge kommun, utbildningsförvaltningen/skolplikt, 136 81 Haninge 

- Huvudmannen ska senast efter fem arbetsdagar från att en frånvaroutredning inletts meddela detta till Haninge kommun
- Huvudmannen ska senast inom två månader från att utredningen har inletts lämna uppgifter om utredningens resultat till Haninge kommun

Datum när utredningen inleddes Beräknat datum då Haninge kommun får utredningen

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)

Skolans utredning av elevens frånvaro
Skolans rektor är skyldig att skyndsamt utreda en elevs frånvaro. Syftet med utredningen är att klargöra orsaken som ska utgöra grund för 
beslut om åtgärder, som ska leda till att frånvaron upphör.

Anmälan om utredning
Skolans rektor ska snarast lämna uppgifter till skolans huvudman när skolan har beslutat att inleda en utredning av en elevs upprepade 
eller längre frånvaro. Huvudmannen är skyldig att snarast lämna uppgifter om att utredning inletts till hemkommunen. Senast efter fem 
arbetsdagar ska huvudmannen meddela Haninge kommun om att utredning inletts. Huvudmannen ska inom två månader inkomma med 
resultat av utredningen till Haninge kommun.

Ogiltid 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.

Kontaktuppgifter Haninge kommun
utbildningsforvaltningen@haninge.se
08-606 7000
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