Näärvaro
o
ögskola föru
utsätter aktiiv närvaro på
p såväl lekttioner
Studieer på folkhö
som gemensamm
g
ma samlingaar och temaadagar.
b
er och intyg
g på folkhög
gskola
Studieeomdöme, behörighete
Har man
m högre frrånvaro än 155 % vid läsårrets slut påvverkas studieeomdöm
met, vilket kan
k leda till aatt inget studieomdöme
e/intyg utfärrdas.
Detta kan
k också leeda till att beehörigheter i de enskilda
a ämnena pååverkass.
CSN-rregler vid frrånvaro
• Studerand
de under 20
0 år
Studieehjälp och ev
e inackordeeringstillägg.
Vid hö
ög frånvaro som
s
beror ppå sjukdom (läkarintyg
(
kan
k infordraas) sker
ingen rapport till CSN.
C
h
än 20
0 % (ej sjukd
dom) under en längre tidd än 2
Om frrånvaron är högre
månad
der, rapporteeras detta tilll CSN. Det innebär att hela
h
studiebidragsbeloppet dras in
n (kan påverk
ka ev underh
hållsbidrag)..
Kursdeltagaren vaarnas skriftliigt 4 veckor i för-väg.
nmälan skerr till CSN – kkursdeltagarrens ansvar.
Sjukan
• Studerand
de ”över” 20
0 år
(fr.o.m
m. det andra kvartalet maan fyller 20 år)
Studieemedel
Om en
n kursdeltag
gare har överr 20 % frånvvaro under en
e längre tidd (4
veckorr) får kursdeeltagaren ett varningsbreev där det står att dennee
riskeraar nedsättning av studieemedlet om frånvaron in
nte minskarr. Om
frånvaaron fortsätteer att öka tilll mer än 25 % rapporterrar skolan tilll CSN
och dåå får kursdelltagaren en n
nedsättning av studiemedlet med 2 5 %.
Är från
nvaron över 30 % minskkar studiem
medlet med 50 %.
• Rapport till CSN vid slutet av vaarje termin
deltagaren h
har
För attt skolan ska kunna rappportera till CSN att kursd
bedrivvit studier i normal
n
takt kkrävs att frånvaron varitt högst 25 % eller
90 tim
mmar. Om skolan inte kkan intyga attt studierna bedrivits
b
in
normal
takt kaan detta resu
ultera i att C SN inte beviljar studiem
medel för forrtsatta
studier (ej vid sjuk
kdom som vvarit anmäld
d och godkän
nd av
kringskassan
n).
Försäk
• Studiemeedel vid sjukkdom
nns ett särsk
kilt försäkrin
ngsskydd förr den som sttuderar medd
Det fin
studiemedel. Skyd
ddet innebärr att man fårr behålla stu
udiemedlen u
under
om trots att man
m då intee studerar. Dessutom
D
ka
an en del av
sjukdo
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lånedeelen skrivas av efter 30 ddagars karen
ns. Om kursdeltagaren bblir
sjuk och inte kan studera måsste denne sjäälv göra en sjukanmälan
s
n till
kringskassan
n. Det ska gööras den förrsta sjukdage
en. Sjukanm
mälan
Försäk
är vikttig för att ku
ursdeltagaren
n ska kunnaa få rätt till sttudiemedel under
sjukdo
om och få evv rätt till avskkrivning av studielån. Senast från ooch
med den
d fjortondee dagen ska läkarintyg lämnas till Försäkringskkassan.
Försäk
kringskassan
n lämnar upppgifter om godkänd sju
ukperiod till CSN.
• Vård av sjjukt barn
Rappo
orteras till CSN. Användd CSN:s blan
nkett ”Anmä
älan och förssäkring
vid tilllfällig vård av
a sjukt barn
n”. Hämtas på
p www.csn..se
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