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Insikt med utsikt! 

Bilaga 21 

 
Varningssamtal 1, Skriftlig varning 
 
Datum: 

 
 

Personnummer: 

Deltagarens namn: 

  
 

Kurs: 

Telefonnummer: 

 
 

Har studiehjälp: 

Har studiemedel: 
 

 
 

 
Bor på internatet: 

 
 

 

Närvarande vid samtalet:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

På senaste deltagarstödsmötet bestämdes följande (det som gäller dig är ikryssat): 
 
Din frånvaro är nu_____% vilket är oacceptabelt högt. Du får nu Varning 1. Den första 
varningen innebär att du varnas för det som är ikryssat. Efter en två veckors period 
kommer du kallas till ett uppföljningssamtal, där vi utvärderar om du förbättrat din närvaro 
och/eller dina studieresultat.  Har du inte förbättra din närvaro och/eller studieresultat får 
du ett Skriftligt beslut  från rektor.   
 
 

Du har hitintills haft så mycket frånvaro att det kan vara svårt att bedöma ditt 
studieresultat. Du deltar inte i studierna till 100 % 

 
Skolan är skyldig att rapportera ogiltig frånvaro till CSN. Fortsätter din frånvaro 
på detta sätt kommer vi efter en månad att rapportera din frånvaro till CSN. 
Det kan få konsekvenser för dig om du kan få pengar från CSN nästa termin. 
Men kan även innebära att ditt studiestöd kommer att avbrytas under 
terminens gång.  

 
Skolan är skyldig att rapportera dina studieresultat till CSN vid varje 
terminsslut. Om du inte klarat samtliga kurser och om studierna kommer att 
försenas, kommer skolan vid terminslut att rapportera att du inte studerat i 
normal takt. Det kan innebära att du inte kommer få ekonomiskt stöd från CSN 
nästkommande termin eller i framtiden.  
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Du riskerar att behöva uppvisa läkarintyg till skolan från och med första 
sjukdagen, eftersom du haft upprepad giltig frånvaro som är kopplat till 
bristande studieresultat. Kan du inte uppvisa läkarintyg från första sjukdagen 
kommer skolan inom en månad att rapportera din frånvaro som ogiltig till 
CSN. 

 
Du riskerar att bli avskild eller avstängd från studierna om du inte förbättrar din 
närvaro till 100 % på lektionstid.   

 
Du kan inte enbart bo på skolan, utan måste sköta dina studier. Om du inte 
förbättrar din närvaro till 100 % på lektionstid kan du riskera att bli av med ditt 
boende.  

 
Du har inte betalt din terminsavgift, vilket betyder att om du inte betalar in den 
snarast riskerar du att inte att bli antagen till nästkommande termin. 

 
 
 
 Allmän kurs:  

 
 
 

Om du inte får full närvaro och tar igen det du missat i dina studier riskerar du att inte:   
 

uppnå ditt Omfattningskrav, som ingår i den grundläggande behörigheten, på 
grund av för låg närvaro. Du riskerar att få ett förlängt Omfattningskrav och 
kan därmed inte få grundläggande behörighet inom den tid som bestämts.  

 
uppnå Innehållskravet, som ingår i den grundläggande behörigheten, och kan 
därmed riskerar att inte få ut grundläggande behörighet inom den tid som 
bestämts.  

 
 
Särskild kurs 
 

Om du inte får full närvaro och tar igen det du missat i dina studier riskerar du 
att hela eller delar av mål i din kurs stryks på Kursintyget.  
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Kartläggningssamtal och handlingsplan 
 
Nu- situation/orsaker till frånvaro/problemet: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Önskad situation: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Vägen dit: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Vem gör vad: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

När:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Kommer ingå i gruppvägledning, Watch    

JA    Nej 

 
Underskrift deltagar:   Underskrift personal: 
 
____________________________  _____________________________ 
 
 


