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زمینه
در سویدن هم وظیفه مکتب رفتن و هم حق مکتب رفتن وجود دارد .هرچند حق رفتن به مکتب بسیار مهم میباشد و در
قانون نیز تصویب شده است ،با این حال بعضی اطفال از رفتن به مکتب محروم میمانند .دالیل متفاوتی مربوط به این
مسئله وجود دارد ولی نکته مشترک برای هم اطفال و والدین این است که محروم بودن از مکتب موقعیتی دردناک به
وجود می آورد .محروم بودن از تحصیالت ریسک و خطرات بسیاری در دوران مختلف از زندگی به همراه دارد.
هدف از این پالن به وجود آوردن برنامه ریزی بهتر طوری که مسئولین مکتب سریع تر بتوانند شاگردانی که ساعتهای
بیش از حدی از مکتب غایب هستند را کمک کنند .برنامه ریزی درست و به موقع متوجه شدن این مشکل و کمک های
فوری ،از طوالنی مدت شدن غیبت شاگرد جلوگیری میکند .همکاری خوب بین مکتب و والدین نیز برای جلوگیری از
مشکل غیبت ،بسیار مهم است .مسئولین مکتب و والدین هر دو مسئولیت دارند که روابط سازنده مابین یکدگر به وجود
باید.

توضیحات
•
•

غیبت نگران کننده به معنی غیبت اطالع داده شده ای است که بیش از  ۵بار تکرار شده باشد و یا کال در طول
یک ترم درسی بیش از  ۱۰روز بوده است.
غیبت نگران کننده ،همچنین غیبت اطالع نداده شده ای است که بیشتر از  ۲روز بوده است.

غیبت نگران کننده ،باید جدی گرفته شود .این مشکل نتایج بسیاری به همراه خواهد داشت.

طبق قانون امور تحصیلی کشور
طبق فصل  ۷قانون امور تحصیلی کشور کل شاگردان دوره ابتدایی وظیفه دارند مکتب بروند  .بنا بر این ،شاگرد باید طبق
تقسیم اوقات خود در کل صنفها حضور داشته باشد .شاگرد نیز این حق و وظیفه را دارد که از درس خواندن و امکانات
تحصیالتی استفاده کند .این معلم شاگرد است که تصمیم میگیرد که شاگرد تا چه حدی در صنف شرکت کرده است یا نه.
اینکه شاگرد در اماکن مکتب حضور داشته است به این معنی نیست که مشغول به درس در مکتب بوده .در فصل  ۷ماده
 ۲۰قانون امور تحصیلی ،آمده است که :والدین نسبت به شاگرد مسئولیت دارند طوری که شاگرد به وظایف درسی خود
رسیدگی کند .مدیر نیز مسئولیت دارد که طبق فصل  ۷ماده  ۱۷قانون امور تحصیلی ،غیبت غیر مجاز شاگرد را در همان
روز وقوع غیبت به والدین شاگرد اطالع دهد.

پالن/برنامه افزایش دادن ساعتهای حظور در مکتب
 1معلم صنف مسئولیت دارد که حاظر/غایب بودن شاگردان را به طور روزانه ثبت کند.

 2اولین روز هر ماه ،معلم صنف غیبت های نگران کننده را به مدیر از طریق پست الکترونیکی اطالع میدهد.
توجه کنید که غیبت اعالم شده ماه گذشته شاگرد نیز در گزارش حساب میشود و دلیل این مسئله این است که
مسئولین در صورتی که غیبت اعالم شده به غیبت نگران کننده تبدیل شود ،متوجه شوند.

 3اگر غیبت از قبل اعالم نشده باشد والدین شاگرد فورا پیامکی از طریق تلفن دریافت خواهند کرد .در صورتی
که غیبت  ۲روز پشت سر هم تکرار شود ،معلم شاگرد با مدیر مکتب اطالع میدهد .روز سوم غیبت مدیر غیبت
را به اداره خدمات اجتماعی اطالع میدهد .معلم ،شاگرد و والدین را در جریان میگذارد.

 4اگر غیبت نگران کننده باشد ،معلم مسئولیت دارد با والدین تماس بگیرد و دلیل غیبت را پرسان کند .اگر بعد از
گپ زدن با والدین نگرانی از خاطر غیبت باز وجود داشته باشد ،معلم با تیم سالمتی شاگردان تماس میگیرد.
در این مرحله معلم باید برای تقویت کردن رابطه معلم نسبت به شاگرد ،تماس روزانه با شاگرد خود داشته باشد.
شاگردانی که ساعتهای غیبت شان نگران کننده و اطالع داده شده ،محسوب شود ،اینجا است که معلم مسئولیت
خواهد داشت که هر دفعه که شاگرد غیبت دارد با شاگرد تماس بگیرد و این تماس باید ادامه دار و پی گیرانه
باشد تا این که شاگرد به مکتب برگردد.
 5تیم سالمتی شاگردان و مدیر مکتب در مورد کنفرانس سالمتی شاگردان تصمیم گیری خواهند کرد.
یک هفته قبل از برگزاری کنفرانس سالمتی شاگردان این نرس مکتب است که والدین و معلمان شاگرد را دعوت
به مالقات میکند.
 6تیم سالمتی شاگردان تصمیم میگیرد که آیا شرایط شاگرد مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه آیا والدین مطلع
شوند یا نه .تیم سالمتی شاگردان مسئولیت این بررسی را به عهده دارد.
7

نتیجه این بررسی به اطالع شاگرد ،والدین و معلمان خواهد رسید.

 8والدین در مورد خط اول مطلع میشوند.
 9معلم ساعتهای حاظر/غایب شاگرد را بعد از یک ماه پیگیری میکند .این اطالعات از طریق پست الکترونیکی
به مدیر روان میشود.

اگر غیبت نگران کننده و ادامه دار شود
•

مسئله در کنفرانس بعدی سالمتی شاگردان مطرح خواهد شد.

•
•
•

مدیر و تیم سالمتی شاگردان مربوط به آغاز شدن بررسی موقعیت شاگرد و موقعیت درسی شاگرد ،تصمیم گیری
میکند.
با توجه به نتیجه این بررسی ،مدیر برنامه ای برای مواجه شدن با این مشکل برقرار میکند.
تیم سالمتی شاگردان در صورت نیاز ،این امکان را دارد که با اداره خدمات اجتماعی و یا بخش روان پزشکی
اطفال و نوجوانان تماس برقرار کند .تماس با بخش روان پزشکی اطفال و نوجوانان از طریق توافق نامه با
والدین ،انجام میشود.

