
 
  
  
 Blanketten fylls i på datorn och skickas till: 
 Sollentuna kommun 
 Utbildningskontoret 
 19186 Sollentuna 

 

Besök Postadress Telefon växel Internet 
Turebergshuset 191 86 Sollentuna  08-579 210 00 www.sollentuna.se 
Turebergs torg 1    

 

Anmälan betydande ogiltig frånvaro 
 
Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor är skyldiga att snarast anmäla elever under 20 år, med ogiltig frånvaro i 
betydande utsträckning, till elevens hemkommun. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge 
särskilt stöd till elever.  

Elev 
Elevens namn 

 
Personnummer 

 
Skola 

 
Årskurs 

 
Programkod 

 

Elevens frånvaro 
Frånvaro i procent eller timmar 

 
Datum fr.o.m. 

 
Datum t.o.m. 

 

 

Orsaken till frånvaro 
Beskriv kortfattat varför eleven är frånvarande 

 

 

Skolans åtgärder 
Skolans genomförda åtgärder för att hantera frånvaron 

Har åtgärderna följts upp? 

Har skolan en plan för ytterligare åtgärder? Vilka? 

 
 



 
 
  
  
 
 

Samverkan 
Finns samverkan mellan skola och vårdnadshavare (om eleven är under 18 år)? På vilket sätt? 

Finns samverkan med andra myndigheter? På vilket sätt? 

 

Rektors underskrift 
Datum 

 
Rektors underskrift 

 
Namnförtydligande 

 

 Telefonnummer E-postadress 

 
 

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du/ni lämnar i aktuell blankett i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. 

Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du/ni framföra 
klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du/ni vända dig/er till Datainspektionen. Mer 

information finns på www.sollentuna.se/gdpr.   
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