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                                                                                                          Information till huvudman  

Anmälan till hemkommunen vid avbrutna studier eller  

omfattande frånvaro  

Enligt 15 kap 15 § samt 18 kap 15 § i skollagen ska en huvudman anmäla till 
hemkommunen när en elev börjar eller slutar vid gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 
en annan huvudman än hemkommunen.  
 
Anmälan ska också göras om en elev som ännu inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens 
ansvar för att ge särskilt stöd till elever.  

 
 

Rutin för anmälan vid omfattande frånvaro – ansvar för åtgärder 

 
Anmälan till hemkommunen angående betydande frånvaro görs enligt samma rutin som 
anmälan om frånvaro till CSN. Hemkommunen för register över inkomna anmälningar om 
betydande frånvaro, men har inte ansvar för åtgärder under den tid som eleven är inskriven 
vid en skolenhet.   
 
Huvudmannen (enhet där eleven är inskriven) har även efter anmälan om frånvaro till 
hemkommunen ett fortsatt ansvar för att ge eleven stöd, vägledning och för att vidta 
åtgärder för att eleven ska kunna genomföra studierna, minska frånvaron och motverka 
avhopp.  
 
Anmälan om betydande frånvaro görs genom att skicka en kopia på anmälan till CSN  
(angående studiemedel) till utbildningsförvaltningen. Om en elev inte uppbär studiemedel 
via CSN görs anmälan genom att uppge elevens personuppgifter och kontaktperson på 
skolenheten samt uppgifter om frånvaron.  
 
 
Anmälan angående elev som avslutat utbildningen 

 
En elev ska anses ha avslutat utbildningen om: 
 
1. eleven inte kommer till utbildningen eller anmäler giltig orsak att utebli inom tre dagar 
efter det att terminen har startat. 
 
2. eleven under pågående utbildning uteblir under mer än en månad utan giltigt skäl. 
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Anmälan när elev slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, 
görs via registrering i UEDB för Storstockholms kommuner samt Håbo. Övriga 
kommuner anmäler avslutad utbildning direkt till utbildningsförvaltningen. 
 
 
Anmälan ang. frånvaro/avslutad utbildning skickas till 
 
Österåkers kommun 
Utbildningsförvaltningen/Aktivitetsansvaret (KAA) 
Hackstavägen 22  
184 86 Åkersberga. 
 

 


