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Gemensamt regelverk
Gemensamt regelverk för elevavstämning inom GR. Inom GR finns också en
upplysningsskyldighet från skolorna till hemkommunen. Utbildningschefsnätverket
fattade beslut om reglerna 2016-06-17.
1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är inskriven på
flera skolor samtidigt kommer den inte med i månadsavstämningen för aktuell
månad. Ansvariga skolhuvudmän löser konflikten och elevens hemkommun hålls
underrättad.
2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är
slutdatum.
3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, är
startdatum.
4. Information till ELIN kan av gymnasieskola rapporteras på fyra olika sätt:
a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, antagen,
studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt elevregistreringssystem till
IT-systemet genom den utökade CSN-filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta
rapporteringssätt förordas eftersom det säkerställer daglig rapportering.
b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-systemet så
fort en utbildningshändelse har uppkommit.
c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan skapa en
CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras manuellt med de fält
som finns i ELIN-filen så fort utbildningshändelsen uppkommit.
d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller CSN-fil skall
utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när
utbildningshändelsen har uppkommit.
e. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt.
5. Under reservantagningen till årskurs 1 till gymnasiet (juli-aug) ska skolornas
elevregistreringssystem uppdatera de elever som tillkommer och avgår, för att
återspegla de förändringar som sker i gymnasieantagningen.
6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive sommarmånaderna. Om
avstämningsdag infaller på icke-schemalagd dag anses eleven inskriven på
avlämnande skola.
7. Vid planerat studieuppehåll för studier utomlands, har skolan dialog med eleven
till dess att eleven är åter från planerat studieuppehåll*.
8. Vid annan form av studieuppehåll än studier utomlands skall avbrott registreras.
Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN
▪ Hemkommun ansvarar för uppföljning och rapportering inom ramen för det
kommunala aktivitetsansvaret (regleras i Skollagen 29 kap 9§).
* Detta gäller studier på utlandsskolor som inte tillhör de skolor som är godkända av
Skolverket för utbetalning av statsbidrag, t.ex. USA. Studier på svenska utlandsskolor
godkända av Skolverket för utbetalning av statsbidrag hanteras som skolbyte.

