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Hur vi arbetar för en ökad närvaro på Eskilstunafolkhögskola
Att du som deltagarehar hög närvaroär en självklarförutsättning för att du skakunna
tillgodogöradig utbildningensom Eskilstunafolkhögskolaerbjuder. Du skakunnakänna
att alternativet att kommatill skolan,oavsettorsakentill eventuellfrånvaro,alltid är
mer attraktivt än att stannahemma.
Att studerapå folkhögskolaär en upplevelseoch mångaser det som en möjlighet att
kommavidare i livet t.ex. genomvidare studier eller för en större chanstill arbete. Du
som Studerandehar mångarättigheter men ävenskyldigheter. Att sökatill en
folkhögskolaär frivillig och vid antagningenförsökervi bedömadin förmågaav att
tillgodogöradig undervisningensom skolanerbjuder. Efter att du tackat ja till en plats på
skolanuppståren skyldighetfrån din sidaoch som vuxenstuderande:Att närvara,jobba
aktivt samt ta ansvarför dina egnastudier.
Såhär arbetar vi för att stötta dig
Femstegmodellen– ett verktygför att struktureraarbetet med att minskafrånvaron.
Steg1 - Synliggöra
När frånvaronuppnår eller överstiger10 % 1 någraveckorefter kursstartenskamentorn
ha ett samtaldär frånvaronpåpekasoch konsekvensenav ökad frånvarolyfts. Mentorn
ansvararför att det förs minnesanteckningaröver samtalet.
Syftet med samtaletär att synliggörakonsekvenserna
över ökad frånvaro,men ävenatt i
ett tidigt stadiumse över deltagarnaseventuellabehov av särskiltstöd, både socialtoch
pedagogisk.
Steg2 – Medvetandegöragenom aktiv delaktighet
När frånvaronnärmar sig15 % 2 skaett samtalgenomförasoch dokumenterasskriftligt
med kopiatill bitr. rektor. Oavsettorsaktill frånvaronskaen enklarehandlingsplan
upprättas.Enenklareanalysskagörasöver hur frånvaronpåverkardeltagarenoch
eventuellt gruppen.

1

10 % motsvarar2 dagarpå en månadmen det är ströfrånvaronsom vi måstevara uppmärksammapå.
T.ex.ofta förekommandesenaankomstereller att deltagarenlämnarskolaninnan dagenslektioner är
slut.
2
Precissom steg 1 är det ströfrånvaronsom vi skauppmärksamma.Enoförändradströfrånvarokan tyda
på djupareproblematiksom kan bero på socialaeller patologiskafaktorer som bör beaktas.

Gösta Wasastiernas gränd 4, 633 42 Eskilstuna, Telefon 016-10 52 80
www.eskilstunafolkhogskola.nu,

etfhsk@regionsormland.se
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OBS! I handlingsplanen ska det framgå anledningen till frånvaron, hur skolan ska stödja
deltagaren samt vad deltagaren själv behöver göra för att minska sin frånvaro.
Syftet med steg 2 är att medvetandegöra deltagaren innan frånvaron stiger till oönskade
proportioner. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vilka ansvarsområden mentorn
respektive deltagaren har. Erbjudande om t.ex. kurator eller specialpedagog kan bli
aktuella.
Steg 3 - Involvering
När frånvaron är på väg mot eller passerar 20 % 3 ska ett samtal genomföras med berörd
deltagare, mentor och personal från deltagarhälsan. Samtalet och eventuella
överenskommelser dokumenteras och kopia lämnas till biträdande rektor. Samtalet följs
upp med 3-4 veckors intervall. Vid behov kan ärendet anmälas till Deltagarhälsan 4.
OBS! Deltagaren ska alltid informeras i förväg om ärendet anmäls till Deltagarhälsan.

Steg 4 – Att ställa tydliga krav
Om det inte sker några markanta och hållbara förändringar sedan senaste samtalet, ska
ett samtal genomföras där deltagaren varnas tydligt och skriftligt om konsekvenserna
med frånvaron. Dokumentet signeras av deltagaren.
Samtalet följs upp med 2-3 veckors intervall. Deltagaren informeras om att ärendet
anmäls och kommer att tas upp i Deltagarhälsan.

Steg 5 – Skarpt läge
Skarpt läge gäller när frånvaron kommit till 30 %. Samtal med biträdande rektor, mentor
och berörd deltagare. Skarpt läge innebär att deltagaren får behålla sin plats på skolan
en vecka i taget i max fyra veckor. Syftet med skarpt läge är att deltagaren ska kunna
påvisa en markant och hållbar förändring när det gäller närvaron på skolan för resten av
läsåret.
Endast planerad och beviljad frånvaro tillåts under skarpt läge. Vid all annan frånvaro
ska deltagaren kunna visa intyg om anledningen till frånvaron. I annat fall får bitr.
rektorn rätt att besluta om avskiljning (indragen studieplats) när som helst under skarpt
läge.

3
4

20 % motsvarar 1 dag i veckan.
Deltagarhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator, SYV och studierektor.
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