
Information och anmälan till föräldrainloggning – även myndig 

elev 

Gymnasiet är i grunden en frivillig skola men när man accepterar en plats i 
gymnasiet måste man också acceptera de regler som finns i skollag och 
gymnasieförordning, samt de regler som i övrigt gäller på skolan. Eleverna är  
skyldiga att närvara  vid de kurser som ingår i deras studieplaner och ska enligt 6 
kap 19 § gymnasieförordningen anmäla om de är förhindrade att de lta i 
skolarbetet.  

Skolan är enligt läroplanen skyldig att informera hemmen om elevens 
studiesituation och kunskapsutveckling, därmed även om elevers frånvaro. 
Statistik angående elevers närvaro och frånvaro används endast av berörd 
personal inom skolan. Om en elev är myndig kan inte skolan på eget initiativ 
kontakta föräldrarna utan elevens samtycke. Uppgifter om frånvaro är dock som 
regel offentliga, varför föräldrarna till myndiga elever själva kan kontakta skolan 
för att få reda på frånvaron.  

Hälsinglands utbildningsförbund erbjuder förälder/vårdnadshavare att följa 
elevens närvaro- och frånvarostatistik samt göra sjukanmälan via webben  med 
BankID.  

Att logga in via webben 

Skriv https://hufb.skolplatsen.se/publik  i adressfältet  

Inloggningsmetod BankID / Mobilt BankID 

https://hufb.skolplatsen.se/


Om problem uppstår – kontakta expeditionen på skolan 

Torsbergsgymnasiet 010 – 454 11 10 

Höghammargymnasiet 010-454 11 40 

Nordanstigs gymnasieskola 010 - 454 11 30 

Staffangymnasiet 010 -454 11 20 



Information om frånvaroregler  

• Frånvaro skall alltid anmälas. (Enligt gymnasieförordningen)

• Sjukfrånvaro ska anmälas senast kl. 09:30 första sjukdagen till
https://hufb.skolplatsen.se
Ny sjukanmälan ska göras varje ny sjukdag.

• Frånvaro av känsliga orsaker kan även anmälas till skolsköterskan eller kurator 
på skolan.

• Elev som under skoldagen måste lämna skolan på grund av sjukdom eller annan 
anledning ska anmäla det till mentor eller undervisande lärare.

• All frånvaro som inte är anmäld betraktas som ogiltig. Ett SMS och eller
e-post går ut till vårdnadshavare eller myndig elev när en frånvaro är ogiltig. 

När och hur sker kontakten med hemmet?  

• För alla elever gäller att elev och vårdnadshavare kallas till ett 
utvecklingssamtal per termin fram till dess att eleven blir myndig. Ibland kan 
det vara befogat med mera kontakt och då handlar det oftast om svårigheter i 
skolan och/eller hög frånvaro.

• All oanmäld frånvaro (skolk) skall snarast meddelas vårdnadshavare till elev 
under 18 år.

• Mentor har till uppgift att kontakta hemmet.

• Elev med upprepad frånvaro erbjuds kontakt med skolsköterska, skolkurator 
och/eller studie- och yrkesvägledare.

• Förbättras inte närvaron kan elev och målsman kallas till ett elevhälsomöte där 
elevens studiesituation analyseras och eventuella åtgärder beslutas.

• Observera, som förälder/vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta kontakt med 
skolan med dina funderingar kring ditt barns studier och närvaro/frånvaro. Detta gäller 
även om ditt barn fyllt 18 år.

  

https://hufb.skolplatsen.se/


Konsekvenser av stor frånvaro 

All frånvaro innebär naturligtvis att eleven missar undervisning och tillfälle att visa 
sina kunskaper. Hög frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till dåliga 
studieresultat och vid hög frånvaro riskerar du att inte få något betyg i 
kursen/kurserna.  

Enligt Gymnasieförordning (2010:2039)12 kap. Elever 4 a § 

Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter utan anmälan enligt 4 § har uteblivit från 
utbildningen under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller 
beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen.

Avgång 

Elev som önskar avbryta sina studier ska begära det på särskild blankett som finns 
på rektorsexpeditionen. Eleven kallas til l samtal hos studievägledaren eller 
skolkurator angående sin begäran därefter fattar rektor beslut om eventuell 
avgång. 

Obs! Spara ovanstående informationsblad under hela läsåret . 




