
Information till föräldrar  
om skolk i gymnasieskolan

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har man börjat som elev i gymnasieskolan 
måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för 
utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och 
rättvis bedömning av elevens kunskaper. 

Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden 
(csn ). Skolan är därför skyldig att rapportera till csn  när en elev inte studerar på heltid. 
Skolans rapport kan leda till att csn  drar in studiehjälpen. Detta kan i sin tur påverka 
familjens rätt till annat ekonomiskt stöd.

Här får du information från Skolverket och csn  om skolk i gymnasieskolan och hur det 
påverkar studiehjälpen. 

Eleven ska delta i undervisningen
Varje elev i gymnasieskolan ska få en individuell studieplan som visar hans eller hennes 
studieväg och kurser. Dessutom får eleven ett schema som visar den undervisning han  
eller hon ska delta i. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att 
eleven självständigt under lärarens ledning genomför arbetsuppgifter som kräver besök på 
bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Att eleven endast vistas i skolans lokaler (som 
korridorer eller uppehållsrum) räcker inte. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i 
undervisningen, dvs. varit aktivt studerande. Rektors beslut om ledighet för en elev kan vara 
ett undantag.

Vad är skolk?
En elev som är frånvarande från undervisningen och inte har en giltig anledning, skolkar. 
Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller 
inte kan delta i skolarbetet av annan anledning ska han eller hon direkt anmäla det till skolan. 

Vilka föräldrar får information om frånvaro?
Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro. Dessutom ska 
skolan berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan skolan inte på 
eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Du kan däremot själv kontakta skolan för 
att få reda på om eleven varit frånvarande. 

Studera på heltid och få studiehjälp  
Elever i gymnasieskolan får studiehjälp från csn  om de studerar på heltid. Studiehjälpen 
betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig, och till myndiga elever. 
Studiehjälpen består av ett studiebidrag på 950 kr i månaden. Eleven kan även söka extra 
tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår. 

Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinu-
erligt deltar i undervisningen. Det finns undantag, exempelvis elever med funktionshinder 
och elever på individuella program.  



Vad händer när skolan rapporterar skolk till CSN?
När en skola rapporterat att en elev skolkar ska csn  besluta om att dra in studiehjälpen 
eller inte. Först skickar csn  uppgifterna från skolan till dig som är vårdnadshavare eller 
till eleven om han eller hon är myndig. Ni får då 14 dagar på er att reagera på uppgifterna. 
Om ni inte hör av er beslutar csn  att studiehjälpen ska dras in. Om ni svarar att skolornas 
uppgifter inte stämmer kontaktar csn  skolan igen. Därefter beslutar csn  om studiehjälpen 
ska dras in eller inte. 

csn  informerar också Försäkringskassan om att eleven inte längre får studiehjälp. Det kan 
innebära att familjen inte längre har rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och 
flerbarnstillägg. 

Återbetalning av studiehjälp
csn  stoppar utbetalningen av studiehjälp så snart ett beslut har fattats. Men csn :s utred-
ning tar oftast sådan tid (bl.a. ges ju 14 dagar för synpunkter) att utbetalningen i slutet av 
månaden inte hinner stoppas. Eleven måste därför betala tillbaka den studiehjälp som han 
eller hon fått under csn :s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen 
kan csn  låta bli återkravet och i stället avstå från att betala ut motsvarande belopp. 

Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen?
Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till 
csn som börjar betala ut studiehjälpen igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få 
tillbaka det extra tillägget och inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår startar 
får alla elever studie-bidrag automatiskt. 

Mer information 

– om skolans arbete vid skolk, kontakta: …………………............................…på skolan, 

telefonnummer ……………..............….. , e-postadress: ….......................………......…..

– bestämmelser om studiehjälp och csn :s handläggning av studiehjälpsärenden; se csn :s  
 webbplats www.csn.se eller ring 0771-276 000 

– hur indragen studiehjälp påverkar rätten att få olika bidrag från Försäkringskassan; se  
 www.forsakringskassan/privatpers/ eller ring Försäkringskassans servicetelefon 020-524 524

– om skolans ansvar se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/


