Koulupoissaolojen tarkistuslista (School Non-Attendance ChecKlist, SNACK)
Viimeisten NELJÄN VIIKON aikana lapsesi on ollut poissa koulusta __ kokonaista päivää ja __
osittaista päivää. Oppilaat ovat poissa koulusta erilaisten syiden takia. Haluaisimme ymmärtää,
miksi sinun lapsesi on ollut poissa koulusta. Hänen poissaolonsa on merkitty oheiseen liitteeseen
(yhteenveto oppilashallintajärjestelmästä viimeisen neljän viikon ajalta). Alla on lueteltu
poissaolojen mahdollisia syitä. Jokaista osittaisen tai kokonaisen päivän poissaoloa kohden valitse
syy, joka parhaiten selittää kunkin poissaolon. Esimerkiksi jos lapsesi oli poissa koulusta
marraskuun seitsemäntenä päivänä lääkärin vastaanoton takia, merkitse ”1” selitteeksi kyseisen
päivän poissaololle. Ellet löydä syytä poissaoloon listasta, merkitse ”15” asianomaiseen kohtaan ja
kuvaa syy. Kalenterisi voi auttaa sinua muistamaan poissaolojen syitä (esimerkiksi lääkärin
vastaanotto tai uskonnollinen juhlapyhä).
Syy
Lapseni:
1. kävi vastaanotolla/
kävi sovitussa
tapaamisessa
2. oli sairas
3. oli vastahakoinen tai
kieltäytyi
4. lintsasi, pinnasi
Minä/ kumppani:
5. antoi lapselle
vapaapäivän
6. piti lapsen kotona
muista syistä
7. järjesti ylimääräisiä
lomapäiviä
Perheessämme:
8. oli poikkeustilanne
9. oli muita haasteita
10. vietettiin
uskonnollista tai
kulttuurista juhlaa
Koulu:
11. oli suljettu

Esimerkkejä
-

lääkärin vastaanotto
asiantuntijan tapaaminen

-

flunssa, astma
oli sairaalassa
hän sanoi, että hänen on vaikea mennä kouluun tai olla
siellä koko päivän
Kouluun meneminen hermostutti/ahdisti/pelotti häntä
hän lähti kouluun, mutta ei saapunut perille
hän lähti koulusta ilman aikuisen lupaa

-

jotta hän voisi levätä

-

jotta hän voisi auttaa kotona
koska koulunkäynti ei tue häntä
viettääksemme perhelomaa kouluvuoden aikana

-

hautajaiset
joku perheestä joutui sairaalahoitoon
auto meni rikki
perheenjäsenellä oli lääkärikäynti
kiinalainen uusi vuosi
islamin juhlapyhä

-

yleinen pyhäpäivä tai lukuvuoden aikainen loma
johtuen opettajien suunnittelupäivästä/ koulutuspäivästä/
lakosta
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12. lähetti lapsen kotiin
hänen käytöksensä
takia
13. pyysi lasta
pysymään kotona
Muu syy:
14. sääolosuhteet

-

hänet erotettiin määräaikaisesti koulusta
häntä pyydettiin poistumaan loppupäivän ajaksi

-

koska koulu oli kyvytön huolehtimaan lapsen tarpeista
koska koulu ei voinut taata lapsen turvallisuutta koulussa

- lumi, tulva
- tulipalo
15. pandemiasta johtuva pakollinen karanteeni
16. jokin muu syy (ole hyvä ja kuvaile tarkemmin)
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