2012-11-19

Lillgårdsföräldrar!
Angående sjukanmälan till Lillgårdsskolan
På förekommen anledning(händelsen i Göteborg) har vi i personalgruppen på skolan
diskuterat rutiner i samband med att barn sjukanmäls.
•

•

•

•
•

Rutinerna idag är att ni föräldrar förväntas sjukanmäla ert barn genom att ringa till
skolan(se nedan) på morgonen innan 07.45. Om ingen svarar när ni ringer förväntas ni
tala in sjukanmälan på telefonsvararen. I de flesta fall så har det fungerat väldigt bra.
Vår interna rutin är att klassansvariga kollar vår frånvarotavla innan de går till dagens
första lektion. Om sjukanmälan görs efter 07.55 och klassansvarig lärare har lämnat
personalrummet så har läraren på sitt ansvar att inom en halvtimme kontrollera med
expeditionen om sjukanmälan gjorts strax efter lektionsstart 08.00.
Om ingen frånvaroanmälan gjorts skall klassansvarig lärare ringa förälder/målsman
eller se till att någon annan ringer för att kontrollera varför eleven inte har kommit till
skolan. Detta skall ske inom 30 minuter från skolstart.
Om vi inte får tag på förälder ringer vi till annan anhörig om sådan finns på vår
kontaktlista.
Hamnar vi i en situation där vi inte får tag på någon förälder eller anhörig så görs en
polisanmälan. För detta ansvarar rektor, biträdande rektor eller av dessa utsedd
ansvarig personal.

Ny önskvärd rutin
För att skapa ökad trygghet och vetskap gällande sjukfrånvaro önskar vi att ni föräldrar
sjukanmäler ert barn varje dag som det är aktuellt att stanna hemma. Vi vill alltså att ni ringer
eller kontaktar oss inte bara dag 1 när sjukanmälan görs utan även dag 2, dag 3 osv. Det
kanske kan tyckas besvärligt och jobbigt men vi riskerar annars att hamna i en situation där ni
har ”skickat iväg” ert barn men det finns inte här när lektionen startar. Läraren kan då tro att
eleven är sjuk även dag 2 och plötsligt så hamnar vi där vi inte vill hamna. Ni förstår säkert..!
Under loven görs daglig sjukanmälan även till Fritids.
Personalen på Lillgårdsskolan gm/ Kjell-Erik Sjöstedt, rektor
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