
Till vårdnadshavare 

Med anledning av Covid-19 och den speciella situation som råder både i vår skola och i samhället vill vi 
understryka några saker som faktiskt är som vanligt. 

En elev som går i grundskolan har skolplikt och ska därför vara i skolan om hen är frisk. Skolplikt gäller 
tills det att kommunen eller regeringen stänger skolorna. Ogiltig frånvaro i vanliga fall är ogiltig frånvaro 
nu. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn kommer till skolan och skolan 
kommer att utreda den eventuellt ogiltiga frånvaron. Om du önskar att ditt barn ska vara ledigt krävs 
godkännande från skolan. För ledighet längre än 10 dagar ska det anmälas till rektor och synnerliga skäl 
ska finnas för ledigheten. 

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar kan rektor komma att begära in ett läkarintyg för att bedöma om 
frånvaron är giltig eller inte. Om skolan har en oro på grund av frånvaron finns en skyldighet att 
orosanmäla till socialförvaltningen Enligt 7 kap. 23 § skollagen får Utbildningsnämnden förelägga dig 
som vårdnadshavare att vid vite se till att ditt barn kommer till skolan. Det innebär att du som 
vårdnadshavare kan bli skyldig att betala en avgift till staten för varje dag du olovligen håller ditt barn 
hemma från skolan.  

Folkhälsomyndigheten bedömer att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns någon anledning att 
friska elever ska stanna hemma från skolan. I tider med kris är det viktigt för barn att ha rutiner och 
känna trygghet. Att gå i skolan är en stor del av det. 

• Är ditt barn friskt ska det gå i skolan
• Håll inte ditt barn hemma på grund av oro
• Vid olovlig frånvaro kommer en utredning öppnas som kan leda till att åtgärder vidtas
• Läkarintyg kan komma att begäras vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar
• Kontakta din rektor om du har frågor

Vi vill att ditt barn ska få ta del av den undervisning hen har rätt till och känna sig sedd och få det 
sociala stöd som skolan kan erbjuda. 

Är ditt barn friskt? Se till att ditt barn kommer till skolan! 

Utbildningsförvaltningen Örkelljunga kommun 


