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Närvaropolicy
Studierna på Tärna folkhögskola bygger på ett aktivt deltagande ifrån dig som kursdeltagare.
För att du som studerande ska tillgodogöra dig utbildningen är din närvaro på skolan en
förutsättning. Skolan strävar efter att alla deltagare ska ha 100% närvaro.
Intyg för fullgjord kurs (samtliga kurser) och studieomdöme (Allmän kurs) kan endast ges till
studerande som har minst 80% närvaro totalt under hela läsåret. All slags frånvaro läggs ihop,
oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro. Prata med din mentor om
du börjar bli orolig för din frånvaro.
Efter varje avslutad termin skickar skolan ett studieresultat till CSN. För att få ett
studieresultat krävs att du är studieaktiv. Om ett studieresultat inte kan lämnas från skolan till
CSN kan det innebära att studiestödet dras in. För att bo på internatet krävs att du har
tillräcklig närvaro.
Ogiltig frånvaro kan vara skäl till att inte antas till nästa termin, eller att avstängas under
pågående termin.
Vid sjukdom
Sjukdom skall anmälas till expeditionen senast kl. 08.30 första frånvarodagen på
tfn: 0224-583 00 eller skolexp@tarna.fhsk.se.
Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn ska anmälas till
CSN. Sträcker sig frånvaro över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon
till skolan. Är du frånvarande längre än en vecka skall läkarintyg lämnas till expeditionen.
Uppföljning av närvaro/frånvaro
Närvaro rapporteras kontinuerligt av undervisande lärare i verksamhetens digitala system och
uppföljning av frånvaro är en stående punkt i olika mötesforum på skolan.

Handlingsplan vid låg närvaro
Mentorn har en betydelsefull roll och ett stort ansvar i detta arbete. Mentorn ska agera så snart
någon deltagare har mindre än 80% närvaro. Man gör detta genom fortlöpande samtal,
upprättande av handlingsplaner, uppföljning samt tydlig dokumentation.
Skolan kan erbjuda följande hjälp för att öka närvaron:
- väckning på morgnar (av socialpedagog)
- samtal och stöd av kurator
- samtal och stöd av SYV
- samtal och stöd av socialpedagog
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