Information till elever
om skolk i gymnasieskolan

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har du väl börjat som elev i gymnasieskolan
måste du delta i undervisningen. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Du som studerar på heltid
har rätt till studiehjälp från csn. Men om du skolkar kan c s n dra in studiehjälpen. Detta
kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag. Här får du information från Skolverket
och csn om skolk och studiehjälp.
Delta i undervisningen!
När du går i gymnasieskolan är det meningen att du ska delta i all undervisning under
lärares ledning. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att du
självständigt genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Det är läraren som bedömer om du deltagit i undervisningen.
Du måste direkt anmäla till skolan om du inte kan delta i skolarbetet. Om du är frånvarande från undervisningen och inte har en giltig anledning, skolkar du. Som giltig frånvaro räknas exempelvis att du har fått ledigt eller är sjuk.
Studera på heltid och få studiehjälp
Du som studerar på heltid får studiehjälp från c s n. Studiehjälpen består av ett studiebidrag på 950 kr i månaden. Du kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg.
Om du är myndig betalar csn ut studiehjälpen till dig själv, annars är det dina föräldrar
som får pengarna.
Det finns undantag från kravet på heltidsstudier, exempelvis om du är funktionshindrad
eller läser på ett individuellt program.
Vad händer om du skolkar?
Skolan ska informera dina föräldrar om din skolsituation och din frånvaro. Om du är myndig
måste dina föräldrar själva kontakta skolan.
Skolan ska anmäla till csn om du inte studerar på heltid. Det är då c s n som beslutar
om du ska få behålla studiehjälpen eller inte. Innan c s n fattar ett beslut får du och dina
föräldrar säga hur ni ser på skolans rapport. Detta innebär att c s n ofta inte hinner stoppa
utbetalningarna även om studiehjälpen kommer att dras in. Du måste då betala tillbaka
studiehjälpen.
csn informerar också Försäkringskassan om att du inte får studiehjälp. Det kan innebära
att familjen inte längre har rätt till andra bidrag.
Hur kan du som skolkat få tillbaka studiehjälpen?
Om du blivit av med studiehjälpen får du tillbaka den när du börjar studera på heltid igen.
Mer information
– om skolans arbete vid skolk, kontakta: …………………........................……på skolan,
telefonnummer ……………...........….. , e-postadress: ….............………………......…..
– om studiehjälp, se www.csn.se, om skolans ansvar se www.skolverket.se/

