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Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder 
 

Här kan du läsa om Svefi folkhögskolas handlingsplaner gällande frånvaro, varningar, 

avstängning och avskiljande. 

 

Svefis utgångspunkt är att du som student är på skolan för att bedriva studier. Du som 

missköter dina studier kan riskera din studieplats och/eller ditt boende på skolan. Inför varje 

terminsstart informeras du om riktlinjer och regler. Varje enskilt fall prövas mot Svefis 

principiella utgångspunkt och mot de riktlinjer och regler som beskrivs i de dokument som 

ligger till grund för Svefis studeranderättsliga standard, men också övriga kontrakt som du 

skrivit på.  

 

Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och diarieförs. 

 

 

 

Definitioner av oanmäld och anmäld frånvaro: 

 

• Oanmäld frånvaro kallas den frånvaro som inte är anmäld till skolan. 

 

• Anmäld frånvaro kallas den frånvaro som är anmäld till skolan, exempelvis då du är 

sjuk, vård av barn, beviljad ledighet eller annan anmäld frånvaro. 

 

 

 

Ledighetsansökan för alla deltagare 

 

Ledighet för 1–3 dagar söker du om hos kursansvarig. För ledighet längre än 3 dagar, ansöker 

du hos rektor/biträdande rektor. Se nedan hur många dagar som kan beviljas beroende på 

vilken studiefinansiering du har. 

 

 

 

Sjukanmälan till skolan för alla deltagare 

 

När du är sjuk, eller av annan anledning är frånvarande från skolan, ska du alltid anmäla dig i 

Schoolsoft via app eller webb eller till info@svefi.net  Lärarna informerar dig vid skolstart hur 

anmälan görs. 

 

• Anmäl dig till skolan varje dag du är sjuk. 

 

• Om du är sjuk mer än sju dagar i sträck ska du lämna ett sjukintyg till kursansvarig. 

 

 

mailto:info@svefi.net
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Studiehjälp (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20) 

 

Vid frånvaro om du har studiehjälp, behöver du enbart göra följande: 

 

• Anmäl dig till skolan varje dag då du är sjuk. 

 

• Om du är sjuk mer än sju dagar i sträck ska du lämna ett sjukintyg till kursansvarig. 

 

 

 

Viktigt att veta 

 

Om du blir långtidssjukskriven kan du som har studiehjälp enbart vara sjukskriven på heltid. 

Du kan alltså inte vara sjukskriven deltid och studera deltid då du har studiehjälp. 

Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Följande regler gäller för dig med 

studiehjälp: 

 

• Om du är helt frånvarande mer än 14 dagar sammanhängande, kommer skolan att 

rapportera dig som ej studieaktiv. Detta sker utan varning till dig. 

 

• Har du mer än 20 % frånvaro vid terminsslut kommer skolan att rapportera till CSN 

att du inte har klarat dina studieresultat. Detta sker utan varning till dig. 

 

Vid ledighet om du har studiehjälp: 

 

• Vi beviljar högst 14 kalenderdagar ledighet/läsår för de som har studiehjälp. 

 

• Om du tar ledigt mer än 14 dagar/läsår rapporterar vi till CSN att du inte längre är 

studieaktiv. Detta sker utan varning till dig. 

 

 

 

Studiemedel (fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år) 

 

Ledighetsansökan för dig som har studiemedel: 

 

• Vi beviljar högst 7 dagar ledighet per läsår för de som har studiemedel. 

 

• Om du tar ledigt mer än 7 dagar/läsår rapporterar vi till CSN att du inte är studieaktiv 

längre. Du kan även bli återbetalningsskyldig till CSN. Detta sker utan varning till dig. 

 

• Om du har varit ledig mer än sju dagar per läsår kommer skolan också i slutet av 

läsåret rapportera att du inte har studerat i normal takt. Detta sker utan varning till 

dig. 
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Sjukanmälan 

 

Om du är sjuk och har studiemedel ska du anmäla dig via två system: 

 

1. Anmäl dig till skolan varje dag du är sjuk. 

 

2. Det är mycket viktigt att du också gör en sjukanmälan till Försäkringskassan via deras 

webbplats första sjukdagen varje gång du är sjuk. 

 

3. Om du är sjuk mer än sju dagar i sträck ska du lämna ett läkarintyg till kursansvarig. 

 

Om du inte lämnar in ett läkarintyg 8:e dagen kommer skolan att meddela CSN att du 

inte är studieaktiv längre. Detta sker utan varning till dig. 

 

 

 

Vård av sjukt barn 

 

Om du har vård av barn och har studiemedel ska du anmäla dig via två system: 

 

1. Anmäl dig till skolan varje dag du har vård av barn. 

 

2. Om du har vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) ska du också anmäla detta till 

CSN på telefon 0771 – 276 000 eller via e-post. Viktigt att veta: Du anmäler till CSN 

första dagen då ditt barn är sjukt. CSN tar inte emot någon anmälan retroaktivt. 

 

3. Därefter får du hem en blankett som du behöver fylla i och skicka tillbaka till CSN. Du 

kan läsa mer om det på CSN:s webbplats. 

 

4. Om du har vård av barn mer än sju dagar i sträck ska du lämna ett läkarintyg som 

styrker vård av barn både till skolan och till CSN. 

 

5. Om du inte lämnar in ett läkarintyg 8:e dagen kommer skolan att meddela CSN att du 

inte är studieaktiv längre. Detta sker utan varning till dig. 

 

 

 

Försäkringsskydd för dig som har studiemedel 

 

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Skyddet 

innebär att du får behålla studiemedlet under sjukdom trots att du då inte studerar. 

Dessutom kan en del av lånedelen skrivas av efter 30 dagars karens.  
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För att detta försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du sjukanmäler dig till 

Försäkringskassan från och med första sjukdagen. Sjukanmälan till Försäkringskassan är 

viktig för att du ska få studiemedel under sjukdom och få eventuellt rätt till avskrivning av 

studielån.  

 

Senast den 14:e dagen ska du lämna läkarintyg som styrker din sjukdom till 

Försäkringskassan. Därefter lämnar Försäkringskassan uppgifter om godkänd sjukperiod till 

CSN. Mer information om vad som händer med ditt studiemedel om du skulle bli långvarigt 

sjuk finns på CSN:s webbplats. 

 

 

 

Om du har för låg närvaro 

 

Skolans personal arbetar aktivt för att du som deltagare ska ha 100 % närvaro. Lärarna 

rapporterar närvaron dagligen i skolans webbaserade program Schoolsoft, och kontrollerar 

närvaron regelbundet för de deltagare som de är ansvariga för. 

 

Svefi har en gräns för vad vi anser vara för hög frånvaro: 20 % (av din studietakt). Med 

frånvaro menar vi all frånvaro, oavsett om den är anmäld eller inte. Det betyder om du har 

mindre än 80 % närvaro vid terminsslut, alltså mer än 20 % frånvaro, kan det få 

konsekvenser. 

 

Skolan arbetar kontinuerligt med uppföljning av din frånvaro under läsåret. Följande rutin 

gäller: 

 

1. Vi har regelbundna möten med lärare på respektive kurs, där vi tar upp 

deltagarärenden, frånvaro och eventuella anpassningar eller åtgärder. 

 

2. Lärare/mentor signalerar till kursansvarig om du börjar närma dig 20 % frånvaro eller 

om det finns ett mönster i din frånvaro. 

 

3. Du kallas till varningssamtal hos kursansvarig eller rektor. Syftet med samtalet är att 

du ska komma till rätta med din studiesituation med vår hjälp. Vi kartlägger 

orsakerna till frånvaron och upprättar tillsammans en handlingsplan som fokuserar 

på att du ska hitta strategier som fungerar för dig och som blir hjälp till självhjälp.  

 

4. Samtidigt får du också information om CSN:s regelverk kring frånvaro och bristande 

studieresultat samt vad konsekvenserna kan bli om skolan rapporterar detta till CSN. 

 

5. Efter ungefär fyra veckor kallas du till ett uppföljningssamtal då handlingsplanen och 

frånvaron följs upp. I samtalet får du också ett skriftligt besked om eventuella 

konsekvenser Frånvaro kan ge olika konsekvenser på Allmän respektive särskild kurs, 

se nedan. 
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Konsekvenser av frånvaro över 20 % på Allmän kurs 

 

• Du kommer att få förlänga ditt omfattningskrav med en hel termin. 

 

• Du kommer inte att få något utfärdat omdöme. 

 

• Du kommer inte att få något intyg om grundläggande behörighet till 

yrkeshögskolestudier eller högskola innan du har uppnått ditt förlängda 

omfattningskrav. 

 

• I slutet av terminen kommer skolan att rapportera till CSN att du inte har klarat dina 

studieresultat. Detta sker utan varning till dig. Det kan innebära att CSN bedömer att 

du inte får något studiemedel innan du återkvalificerat dig de veckor du inte studerat 

i normal takt. 

 

• Du riskerar att inte nå en eller flera behörigheter. När det gäller behörigheter följer 

skolan ” Rutiner när en deltagare riskerar att inte nå behörighet/kursmoment”. 

 

• Din möjlighet att bli antagen till kommande läsår kan påverkas. 

 

• Du riskerar att bli avskild från studierna och internatboendet. 

 

I vissa fall kan det finnas mycket särskilda skäl till att frånvaron är hög. I de fallen gör rektor 

en individuell bedömning utifrån det underlag som finns och fattar beslut om ifall undantag 

från konsekvenserna ovan ska göras. 

 

Alla varningssamtal och beslut dokumenteras och diarieförs med sekretess. 

 

 

 

Om du uteblir från varningssamtalen: 

 

• Du kallas alltid till varningssamtal skriftligen via mail eller brev. 

 

• Om du uteblir skickas varningen via mail eller brev, tillsammans med en kallelse till 

uppföljningssamtalet. 

 

• Om du uteblir från varningssamtalet och uppföljningssamtalet tolkar skolan det som 

att du inte är intresserad av att komma tillrätta med din studiesituation. 

 

• Du får ett skriftligt besked om att skolan har beslutat att avsluta din studiegång på 

Svefi. Är du internatdeltagare innebär det att du också får avsluta ditt boende på 

skolans internat. 
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Överklagande 

Vid avskiljning eller om skolan inte har följt ovanstående punkter kan du överklaga skolans 

beslut till i första hand rektor, i andra hand ordförande för Svefis styrelse och slutligen till 

Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). 

 

 

 

Konsekvenser av frånvaro över 20 % på särskilda kurser: 

 

• Du riskerar att inte att få något fullständigt intyg. 

 

• I slutet av terminen kommer skolan att rapportera till CSN att du inte har klarat dina 

studieresultat. Detta sker utan varning till dig. Det kan innebära att CSN bedömer att 

du inte får något studiemedel innan du återkvalificerat dig de veckor du inte studerat 

i normal takt. 

 

• Du riskerar att inte nå ett eller flera kursmoment. När det gäller kursmoment följer 

skolan ” Rutiner när en deltagare riskerar att inte nå behörighet/kursmoment”. 

 

• Din möjlighet att bli antagen till kommande läsår kan påverkas. 

 

• Du riskerar att bli avskild från studierna och internatboendet. 

 

• I vissa fall kan det finnas mycket särskilda skäl till att frånvaron är hög. I de fallen gör 

rektor en individuell bedömning utifrån det underlag som finns och fattar beslut om 

ifall undantag från konsekvenserna ovan ska göras. 

 

• Alla varningssamtal och beslut dokumenteras och diarieförs med sekretess. 

 

 

 

Om du uteblir från varningssamtalen: 

 

• Du kallas alltid till varningssamtal skriftligen via mail eller brev. 

 

• Om du uteblir skickas varningen via mail eller brev, tillsammans med en kallelse till 

uppföljningssamtalet. 

 

• Om du uteblir från varningssamtalet och uppföljningssamtalet tolkar skolan det som 

att du inte är intresserad av att komma tillrätta med din studiesituation. 

 

• Du får ett skriftligt besked om att skolan har beslutat att avsluta din studiegång på 

Svefi. Är du internatdeltagare innebär det att du också får avsluta ditt boende på 

skolans internat. 



7 
 

Överklagande 

Vid avskiljning eller om skolan inte har följt ovanstående punkter kan du överklaga skolans 

beslut till i första hand rektor, i andra hand ordförande för Svefis styrelse och slutligen till 

Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). 
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