SNACK Svenska

Checklista för skolfrånvaro (SNACK)
De senaste 4 veckorna har ditt barn varit frånvarande X hela dagar eller delar av dag. Elever kan vara borta från
skolan av olika anledningar. Vi skulle vilja förstå varför ditt barn är borta från skolan. Frånvaron finns redovisad
separat. I tabellen nedan listas ett antal anledningar. För varje heldag eller del av dag som ditt barn varit
frånvarande, välj den anledning som bäst förklarar frånvaron. Till exempel, om ditt barn var frånvarande den 7
november på grund av extrema väderförhållanden, skriv då “14” som anledning till frånvaro den dagen. Om
anledningen till frånvaron inte finns i listan, skriv då “16” och anledning. Använd gärna din kalender som stöd för
att komma ihåg anledningarna (t ex. läkarbesök, religiös högtid).
Anledning
Mitt barn:
1. hade en avtalad tid
2. var sjuk
3. var motvillig eller
vägrade
4. skolkade
Jag eller min partner:
5. gav mitt barn ledigt en
dag
6. höll mitt barn hemma av
annan anledning
7. ordnade extra ledighet
Vår familj:
8. hade ett angeläget
ärende/akut situation
9. hade andra svårigheter
10. hade en religiös eller
kulturell högtid
Skolan:
11. var stängd
12. skickade hem mitt barn på
grund av hens beteende
13. begärde att mitt barn
stannar hemma från
skolan
Annat:
14. väderförhållanden

Exempel

•
•
•
•
•
•
•
•

läkarbesök
besök hos en specialist
förkyld, influensa, astma
var på sjukhus
mitt barn sa att det var svårt att gå till skolan eller att stanna där en hel dag
mitt barn verkade upprörd/orolig/rädd för något i skolan
hen gick hemifrån men kom inte till skolan
hen gick från skolan utan tillåtelse

•

för att låta hen vila

•
•
•

så att hen kunde hjälpa till hemma
för att skolan inte hjälper hen
för att ta en familjesemester utanför skolans lovtider

•
•
•
•
•
•

begravning
någon i familjen fick åka till sjukhus
bilen gick sönder
någon i familjen hade en läkartid
kinesiskt nyår
judisk högtid

•
•
•
•
•
•

allmän helgdag/lov
studiedag/lärarstrejk
hen blev avstängd från skolan
hen skickades hem för resten av dagen
för att skolan inte kunde tillgodose mitt barns behov
för att skolan inte kunde trygga mitt barns säkerhet i skolan

•
•

snö, översvämning
brand

15. karantän på grund av
Covid-19
16. annan anledning. Vänligen beskriv:
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