Ohjeet poissaoloihin puuttumiseen
Helsingin Rudolf Steiner – koulu

1. Sairauspoissaolo (luvallinen)
-

Kun oppilaalla on lukukauden aikana selvitettyjä sairauslomia yli 50 tuntia, opettaja ottaa asian
puheeksi huoltajan kanssa.

2. Huoltajan rooli sairauspoissaoloissa:
-

Ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta viivytyksettä sovitulla tavalla Wilmassa

3. Luvaton poissaolo (katso myös kohta 7.)
- Jokaisesta selvittämättömästä poissaolosta opettaja kääntyy
o

ensiksi huoltajan puoleen

o

jos asia ei etene, niin opiskeluhuollon puoleen

4. Luokanopettajan/luokanvalvojan rooli:
-

-

Oppilaan ollessa poissa koulusta luokanopettaja ottaa vuorokauden sisällä yhteyttä huoltajaan
Luokanopettaja soittaa huoltajalle aamulla mikäli 1-2. luokan oppilas ei ole saapunut kouluun eikä
sitä ole koululle tiedotettu. Luokanopettajat ja luokanvalvojat sopivat huoltajien kanssa miten
heidät tavoitetaan esim. ensimmäisessä vanhempainillassa syksyllä tai erillisellä tiedotteella.
Ilmoittaa huoltajalle puhelimella jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän
Seuraa oppilaan sairauspoissaoloja ja on yhteydessä huoltajaan ja opiskeluhuoltoon, jos
sairauspoissaoloja on yli 50 tuntia.

5. Aineopettajan rooli
-

merkitsee poissaolot Wilmaan ja tiedottaa luokanopettajalle tai luokanvalvojalle poissaolosta
myös oppilaan sairastuttua kesken koulupäivän
Jos oppilas lähtee kesken koulupäivän kotiin, merkitään poissaolo wilmaan aina luvattomaksi
poissaoloksi (vanhempi selvittää poissaolon wilmaan)

6. Muu luvallinen poissaolo
Huoltaja:
-

ilmoittaa asiasta opettajalle/luokanvalvojalle asiasta etukäteen
Kolmea koulupäivää pidemmissä tapauksissa hakee luvan poissaoloon lomakkeella
(http://www.rudolfsteinerkoulu.fi/lomakkeet-julkaisut/)
Pyytää tiedon koulutehtävistä ja valvoo koulutehtävien suorittamista poissaolon ajalta

Aineopettaja/luokanvalvoja:
-

antaa pyydettäessä tiedon koulutehtävistä luvallisen poissaolon ajaksi

7. Luvaton poissaolo
Jokaiseen luvattomaan poissaoloon koululla on nollatoleranssi.
Luokanopettaja/luokanvalvoja:
-

merkitsee poissaolot Wilmaan. Opettajalta tieto luokanopettajalle ja – valvojalle
kuulee oppilaan käsitystä tilanteesta (kiusaaminen, kaverisuhteet, elämäntilanne,
oppimisvaikeudet?)
kääntyy oppilashuollon puoleen arvioidakseen yleisen tuen tukitoimia
jos vaikeudet jatkuvat yleisen tuen toimien käyttöönoton jälkeen, kutsutaan huoltaja palaveriin,
jossa mukana on myös moniammatillisen oppilashuollon jäsen (nykyisen lainsäädännön mukaan)
kaikessa lisätään oppilaan turvallisuuden tunnetta ja vahvistetaan hänen identiteettiään
Aineopettaja:

-

merkitsee poissaolot Wilmaan. Tiedottaa luokanopettajaa/ luokanvalvojaa poissaoloista
kaikessa lisätään oppilaan turvallisuuden tunnetta ja vahvistetaan hänen identiteettiään
Huoltaja

-

keskustelee lapsen kanssa poissaolon sysistä ja toimii poissaolojen vähentämiseksi

-

kirjaa poissaolot luvattomiksi ja on yhteydessä omaan opettajaan

-

on tarvittaessa yhteydessä moniammatilliseen oppilashuoltoon; psykologiin, kuraattoriin tai
lääkäriin

