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Sektor Lärande

Riktlinjer gällande skolplikt i Lerums kommuns
Grundskolor

Gemensamma riktlinjer vid ogiltig frånvaro inom
Lerums grundskolor
Skollagen kap 7
•

Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att det
föreligger ogiltig frånvaro. Gäller redan vid endagsskolk samt vid avvikelse från skolan utan
lov eller om eleven inte deltar på lektioner.

•

Klassföreståndare/mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att
få eleven till skolan och delta på lektioner.

•

Skolans elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.

•

Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till ett möte där beslut om insatser görs. Till
detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, elevhälsan och om det finns
kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP)
bjuds även dessa in. Åtgärdsprogram upprättas.

•

Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektorsledning som i sin tur överlämnar
ärendet till individnämnden Lerums kommun.

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Centrumpassagen 7

Telefon/ fax
0302-52 10 00 (vx)
0302-52 13 86 (fax)

Webb/ e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Skollagen kap 7
Skolplikt och rätt till utbildning
•
•
•
•
•

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning
Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sju, men ett barn kan få uppskjuten
skolplikt eller börja i skolan ett år tidigare
Skolplikten upphör efter det nionde skolåret, eller efter det tionde året för elever i
specialskolan
Elever får rätt att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphört dessförinnan
Skolplikten kan förlängas i vissa fall

Ansvar för att skolplikten fullgörs
•

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter.

•

Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.
Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att eleverna i
deras utbildning fullgör sin skolgång. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte
går i dess grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får sin utbildning.

•

En huvudman för en fristående skola ska meddela hemkommunen när en elev börjar och slutar
vid deras skola, eller utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning.

•

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om
en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte
har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.

Lagtexter och information:
Vilka som omfattas av skolplikten: 7 kap. 2 §.
Rätt till kostnadsfri utbildning: 7 kap. 3 §.
Skolpliktens fullgörande på annat sätt: 24 kap. 23-25 §§.
Skolpliktens inträde: 7 kap. 10 §.
Tidigare skolstart: 7 kap. 11 §.
Skolpliktens upphörande: 7 kap. 12-14 §§.
Rätt att slutföra skolgången: 7 kap. 15 §.
Ansvar för att skolplikten fullgörs: 7 kap. 20-23 §§.
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148938!Menu/article/attachment/Skolplikt%20110629.pdf
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