Rutiner för uppföljning av bristande närvaro
Helsjöns folkhögskolas hantering av studerande med bristande närvaro baserar sig på
följande principer:
OMTANKE OCH STÖD
Vi är måna om att våra studerande ska känna sig väl bemötta och saknade vid eventuell
frånvaro. Till hjälp för de studerande som visar tendenser till låg närvaro erbjuder vi
stödjande samtal. Samtalen kan föras med pedagogisk personal eller med skolsköterska
eller kurator.
KRAV OCH KONSEKVENSER
De krav på närvaro som ställs på skolans studerande sker i enlighet med CSN:s regler
och de riktlinjer för folkhögskolestudier som fastställts av Folkbildningsrådet.
Konsekvenserna av låg närvaro formuleras i samråd mellan skolans ledning,
pedagogisk personal och skolans studerande, i och genom kursrådet. Kursrådet arbetar
igenom dessa riktlinjer inför varje läsår, förankrar dessa i klasserna, för att därefter
anta dem. I början av läsåret får de studerande information om vilka regler som gäller
och denna information skall ges i både muntlig och skriftlig form.
Om det uppstår problem med någon studerandes närvaro utdelas två varningar där
både krav och konsekvenser framgår tydligt. Varningarna är skriftliga och skrivs under
både av representant för skolan och av den studerande.
Varning 1 innehåller en utredning av studiesituationen:
- Nuvarande situation
- Önskad situation
- Vad kan skolan göra för att förbättra situationen?
- Vad kan den studerande göra för att förbättra situationen?
- Vad blir nästa steg i processen?
- Uppföljning
- Konsekvenser – vad händer om förändring inte sker?
Varning 2 innehåller en konkret konsekvensbeskrivning.
Beslutsprocess och möjliga följder
Beslut fattas av rektor och berörda lärare. Kursrådet deltar ej i beslutsprocessen, men
den studerande skall på ett tydligt sätt informeras om att han eller hon kan vända sig
till kursrådet om han eller hon uppfattar att ärendet ej har behandlats korrekt.
Om den studerande ej kraftigt förbättrar sin närvaro efter varningarna och om det
inte föreligger några särskilda skäl, meddelas deltagaren att studierna inte kommer att
räknas som ett folkhögskoleår.

