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Anmälan av sjukfrånvaro och ansökan om ledighet 
 

 
Anmälan av sjukfrånvaro  
Om en elev p.g.a. sjukdom eller om andra skäl föreligger, inte kan närvara vid undervisning 
eller andra schemalagda skolevenemang, ska föräldrarna (vårdnadshavarna) omedelbart in-
formera skolan om detta till sekretariatet: telefonsamtal – för samtliga elever, även elever från 
grundskolan: 08-409194 58 
Om ingen svarar när ni ringer, var snälla och skicka ett mail till:  
krankmeldung@tyskaskolan.se 
Om möjligt ber vi er meddela hur länge eleven väntas vara frånvarande. Om eleven mot för-
modan skulle vara fortsatt sjuk, måste ni återigen meddela frånvaron till sekretariatet.  
 
Om ni sjukanmäler ert barn hos sekretariatet på morgonen behöver ni inte längre skicka nå-
got skriftligt intyg om frånvaro.  
 
Om ni glömt att meddela oss att ert barn är frånvarande, så kan ni göra det per mail i efter-
hand: krankmeldung@tyskaskolan.se 
 
Om ert barn blir sjukt under dagen och har några timmars frånvaro ber vi att ni skickar ett 
skriftligt meddelande som intyg till klassläraren/mentorn. 
 
Elever som fyllt 18 år måste skriftligt meddela sin mentor all frånvaro. 
 
Ansökan om ledighet 
För ledighet i samband med skollov gäller fortfarande följande: sådan ledighet beviljas endast 
i undantagsfall. Ansökan om ledighet måste inkomma till sekretariatet senast en vecka före 
den planerade ledigheten.) 
Om ni av viktiga skäl behöver ansöka om ledighet för ert barn, ber vi att ni kontaktar klasslä-
raren i god tid. 
Beslut om ledighet för upp till två dagar avgörs av klassläraren – för ansökningar om ledighet 
som överstiger två dagar måste en skriftlig ansökan lämnas till sekretariatet. 
 
Barnets frånvaro och förseningar 
För varje omyndigt barn erhåller ni fr.o.m. nu varje vecka en rapport om barnets frånvaro och 
förseningar per mail. Mailet innehåller följande information: 
 

 Datum för frånvaro/försening 

 Om eleven är frånvarande en del av dagen anges tiden från det att eleven lämnat 

undervisningen till dess att han/hon åter är på plats. 

 Vilken sorts frånvaro som noterats: beviljad ledighet, frånvaro, skolevenemang eller 

försening. (Beurlaubung, abwesend, Schulveranstaltung, Verspätung) 

 Om frånvaron/förseningen är meddelad av vårdnadshavare (J) eller inte (N). 

Vi hoppas med detta system kunna förmedla en bättre översikt över elevens närvaro i under-
visningen. 
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