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464 miste studiebidraget

■Gymnasieelever kan tappa 1050 kronor i månaden på att skolka
KRAMFORS

Under läsåret 2011–
2012 har 464 gymnasieelever i Västernorrland skolkat så mycket
att studiebidraget dragits in för kortare eller
längre perioder.
Ungefär var tjugonde
elev är drabbad. Flest
skolkare finns i Kramfors
och Sollefteå. Eleverna
i Härnösand och Örnsköldsvik är bättre på
att gå på lektionerna.

– Jag tycker det är ett bra system för att förtydliga vikten
av närvaro för att klara studierna. Förr kunde man vara
borta 20 procent av lektionerna och det ger ingen bra
grund för att klara arbetslivet, säger rektor Katarina
Näslund på Ådalsskolan.
Enligt skollagen är gym-

nasieskolorna skyldiga
att rapportera till Centrala studiestödsnämnden, CSN, när elever skolkar mer än någon enstaka timme, eller om elever

FAKTA
Skolk på gymnasieskolorna 2011–2012
■ LÄNSVIS:
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Stockholm
Gotland
Skåne
Västra Götaland
Hela landet
Jämtland
Västmanland
Västernorrland
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Norrbotten
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Jönköping
Värmland
Kronoberg
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■ I ÅNGERMANLAND:
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Härnösand
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Ser man till skillnaden
mellan de fyra kommunerna i Ångermanland är

det till och med fler elever i
Kramfors som förlorat studiebidrag än i Örnsköldsvik, detta trots att det nästan går tre gånger så många
ungdomar på gymnasiet i
Örnsköldsviks kommun.

Ser man bara till Ådalskommunerna var det ändå
en förbättring förra läsåret mot läsåret innan, något
som Tidningen Ångermanland berättat om tidigare.

rar att en elev åter börjat
gå fullt ut på lektionerna
kan CSN besluta att eleven
ska få tillbaka sitt studiebidrag.

På Ådalsskolan finns ett di-

Enligt tidigare undersök-

ningar är en majoritet av
skolkarna pojkar och av de

fyra månader på hösten och
sex månader på våren.
Rektor Katarina Näslund på Ådalsskolan säger
att man med både elever
och föräldrar tar upp vikten av hög närvaro för att
få godkänt i skolan.
– Det finns nog ofta en
problematik bakom hög
frånvaro hos en elev. Men
kommer de inte till skolan
kan vi ju inte hjälpa dem
heller. Kommer de bara hit
ska vi slå knut på oss själva
för att stötta.

gitalt rapporteringssystem
för frånvaro, Dexter, som
automatiskt skickar sms eller e-post till föräldrar som
en varning om eleverna inte
kommer på lektionerna.
I hela Sverige var det
19000 elever som förlorade studiebidraget förra
läsåret på grund av skolk.
Systemet infördes år 2004
och sedan dess har inrapporteringen av skolk stadigt ökat.
Så här många gymnasieelever i länet har skolkat
under de senaste läsåren:
■ 2009/2010: 403 elever,
vilket är 3,8 procent.
■ 2010/2011 skolkade 439
elever, eller 4,3 procent.
■ 2011/2012 har antalet
skolkande elever ökat till
464 stycken, 4,9 procent.

KATARINA NÄSLUND,
REKTOR, ÅDALSSKOLAN:

”Kommer de bara hit
ska vi slå knut på oss
själva för att stötta.”
som är borta olovligt brukar
många till sist helt hoppa av
skolan.
Formellt fungerar det så
att när en elev skolkar rapporteras det till CSN. Då
skickar CSN ett brev hem
till föräldrarna, med möjlighet att höra av sig till
skolan om man tycker att
uppgifterna inte stämmer.
Felaktigt utbetala studiebidrag kan krävas tillbaka retroaktivt.
Om skolan rapporte-

Studiebidragen betalas ut
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”Rätt att studiebidraget tas bort för skolkare”
Jag vet om elever på Gudmundråskolan som nu varit borta tre-fyra veckor
och i stället hängt här på
Ådalsskolan. Risken är att
de inte får godkänt och
kan börja här senare, säger hon.
Hon påpekar också att
det alltid finns en risk att
den som skolkar hamnar i
tråkigheter och drar med
sig andra.

KRAMFORS

Elevkåren vid Ådalsskolan ser positivt på systemet med indragna studiebidrag som ett sätt
att motivera fler elever
att inte skolka och är eniga om att man inte ska
få studiebidrag om man
skolkar. Den tidigare regeln på 20 procent var
för generös, menar man.
– Men bestämmelserna
ska inte ses som ett hot,
däremot gör man inte
rätt för bidraget om man
inte går på lektionerna,
säger Olivia Alstermark.

Elevkårens ordförande,
Felicia Lövgren, delar den
uppfattningen men ser också vissa risker med systemet.
– Frågan är vem som ska
sköta om rapporteringen.
Det får inte bli så att den tar
tid från lärarna så att undervisningen blir lidande, säger
hon.
Anton Fredriksson säger
att något som man inte gillar är svårigheter att få ledigt. Att det ska till väldigt
speciella skäl, som föräldrars bröllopsresa, för att få

Dennis Johansson berättar

Det är viktigt att skolan skapar en positiv fysisk och psykisk
miljö, det minskar risken för skolk. Det tycker elevrådet på
Ådalsskolan som utgörs av, från vänster, Dennis Johansson,
Viggo Lundberg, Olivia Alstermark, Anton Fredriksson, Louise Anderholm och Felicia Lövgren.
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åka med familjen på en semesterresa om den sker utanför lovet.
Elevkåren tycker att den
möjligheten bör finnas, men
att man sedan har eget an-

svar att ta igen det som förloras.
– Jag har varit med om
att lärare fått ledigt en vecka
under terminen och att våra
lektioner då ställts in. Det är

inte bättre det, säger Anton
Fredriksson.
Louise Anderholm betonar att det är viktigt att skolan jobbar med att göra miljön så trevlig att eleverna vill

vara i skolan, till exempel
genom både psykiskt och fysiskt tilltalande miljöer.
– Dessutom måste arbetet mot skolk börja redan tidigt i grundskolan.

att han någon enstaka gång
tagit en extra sovmorgon.
– Gymnasieskolan är
trots allt frivillig, men man
ska inte skolka regelbundet,
säger han.
Elevkåren blir förvånad
när de får höra statistiken
från CSN om hur många
som räknas till skolkare. De
trodde inte att skolket var
så utbrett.
– Jag känner en person
som blivit av med studielånet. För honom är ändå inte
studiebidraget det avgörande och han vet nog inte vad
han vill göra med livet, säger Viggo Lundberg.
ANDERS LIDÉN

