
Uppdaterad rutin vid rapportering av ogiltig frånvaro för 

gymnasieskolor  

För att få bidrag som studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. 

Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läsa på heltid kan bidragen dras in. Det 

är i första hand skolan som avgör vad som ska räknas som skolk.  

Rapportera ogiltig frånvaro efter 30 dagar 

Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag som skolan bedömt som första skolkdag 

till den dag skolan skickar in sin rapport till CSN. Detta för att CSN ska kunna bedöma om 

den studerande bedrivit heltidsstudier. I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas 

tidigare än efter 30 dagar. Det måste då ha gått minst 15 dagar mellan första skolkdag och 

rapporteringsdag. Rapporter där det har gått kortare tid än 15 dagar kommer inte att kunna tas 

emot av CSN från och med den 1 mars.  

Undvik om möjligt att rapportera skolk för flera månader bakåt i tiden. Den studerande eller 

dennes vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig till CSN om skolket rapporteras 

retroaktivt. Var i stället snabb med att skicka in en rapport redan efter de första 30 dagarna om 

skolan bedömer att den studerande inte längre läser på heltid. 

Hur mycket kan en studerande vara ogiltigt frånvarande innan skolan ska rapportera till 

CSN? 

Riktlinjen är att skolan ska ha sett ett mönster av upprepad frånvaro innan ni skickar en 

rapport till CSN. Det innebär att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en 30- 

dagarsperiod och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen. För en studerande med 

omfattande skolk kan i undantagsfall tiden mellan första skolkdag och rapporteringsdag vara 

kortare än 30 dagar. Då måste det vara klarlagt att frånvaron uppgår till minst fyra timmar, 

fördelat på flera tillfällen.  



 

Om du har frågor om rapportering är du välkommen att ringa vår skoltelefon!  

Telefon: 0771-276 400, måndag-fredag 9.00-12.00.  
 

Läs mer om rapportering av skolk: 

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering  
 

 

Att tänka på vid rapport om ogiltig frånvaro till CSN 

 Rapportera inte skolk om frånvaron är av engångskaraktär. Skolan ska kunna se ett 

mönster av upprepad frånvaro innan skolan rapporterar till CSN. 

 Rapportera inte schablonmässigt skolk när en studerande kommer upp i fyra 

timmars frånvaro under en månad. Gör först en individuell prövning av orsaken till 

skolket. 

 Ta hänsyn till personliga förhållanden som under en begränsad period medför att en 

studerande har problem med närvaron.  

 Ge den studerande en chans att kunna ändra sitt beteende. 

 Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag skolan bedömt som första 

skolkdag till den dag skolan skickar in rapporten. 

 Skicka in ett underlag som visar den studerandes frånvaroperiod inom två månader 

från det datum som har rapporterats som första skolkdag. Från februari månad bör 

underlag om ogiltig frånvaro skickas samtidigt som rapporten om skolk.  
 

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering

