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Bakgrund 

”Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även 
närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir 
tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den 
obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig grundskoleutbildning 
ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande”.  

(Rapport 341, Skolfrånvaro och vägen tillbaka, Skolverket, 2010). 

Vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet kommer till skolan därefter övergår tillsynsansvaret till 
skolan. Skolan har ett ansvar för att eleven får en trygg skolgång men också för att eleven deltar i de 
obligatoriska inslagen (till grund för handlingsplanen ligger skollagen och ”Skolfrånvaro och vägen 
tillbaka” Utbildningsförvaltningens, Linköpings kommun). 

Giltig frånvaro: All beviljad frånvaro räknas som giltig, ex. av vårdnadshavare anmäld sjukdom eller av 
skolan beviljad ledighet. 

Ogiltig frånvaro: Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk, ej är sjukanmäld 
eller utan att ha beviljats ledighet från del av dag eller hel skoldag.  

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras 
efter information till vårdnadshavare. 

Elevhälsoteamet stödjer vid anmälan men ansvar för att göra en anmälan har all personal som 
arbetar med barn och ungdomar. 

 

Främja närvaro och förebygga frånvaro 

• Vi vill göra skolan till en plats där eleverna känner sig uppskattade, värdefulla och trygga. 
• Vi vill förstärka, utmana och motivera elevens lust till lärandet. 
• Vi erbjuder eleverna tidiga stödåtgärder efter behov. 
• Vi förbättrar den fysiska miljön regelbundet. 
• Vi förstärker elevens delaktighet i skolans vardag och undervisning. 
• Vi förstärker hemmets känsla av delaktighet i skolans vardag och undervisning. 

 

Exempel på skolans förebyggande åtgärder 

Följande insatser kan användas förebyggande: TFM, värdegrundsarbete, elevråd, 
föräldrautbildningar, tjej- och killgrupper, ungdomsteam, resursteam, olika stödverksamheter i 
projektform, möjlighet att äta frukost varje morgon på skolan, integrerad fritidsgård på skolan, 
livskunskap i åk 6 och 7, social koordinator, förstärkt elevhälsa, forum för möten med ledningen, 
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information på webben, fokusbibliotek, studiestöd, ungdomspedagog, rastvakter, matvärdar, 
processtödjare, volontärer, kartläggning, uppföljning av frånvarostatistik vid EHT varje månad, 
överlämning av frånvarostatistik från åk 5 till åk 6  
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Vårdnadshavarens ansvar 

Vårdnadshavare är skyldig att ringa och sjukanmäla sitt barn på Skäggetorpsskolans röstbrevlåda 
013-20 79 12 mellan kl. 07.45-08.30 dagligen.  

Skolans ansvar 

Lärare kvitterar lektioner och elevernas närvaro dagligen. Ansvarig lärare ska känna till elevernas 
schemabrytande aktiviteter såsom, studiehandledning, beviljade ledigheter, simning, körsång och 
annan gruppverksamhet som inträffar på deras lektion. Detta för att undvika missförstånd gällande 
frånvarohanteringen. 

Hemmet kontaktas per telefon enligt följande 

Måndagar: klassföreståndare ansvarar för att kontakta hemmet om eleven ej är i skolan oavsett 
tidpunkt och ej är anmäld. 

Tisdagar- fredagar: Personal med särskilt ansvar för närvarorapportering kontaktar hemmet på 
morgonen vid icke anmäld frånvaro.  Om eleven inte har dykt upp ska klassföreståndare kontakta 
hemmet under dagen.  

SAMARBETE MED ÅK 5 KRING ÖVERLÄMNING – FÖREBYGGANDE ARBETE 

Hantering av frånvaro 

Vid giltig/ogiltig frånvaro vid 5 tillfällen under 3-5 veckor: Klassföreståndare tar kontakt med hemmet 
för en kortare kartläggning av orsaker till frånvaron. Utdrag från Dexter skickas hem.  

Följande frågor bör ställas till hemmet: 

- Vad tror du som förälder är anledningen till att ditt barn inte kommer till skolan? 
- Vad kan skolan hjälpa till med? 
- Är det något skolan bör känna till om ditt barns situation? 
- Hur trivs ditt barn i skolan? 
- Känner ni till skolans närvarorutiner, ex. sjukanmälan. Skicka hem ett brev om skolans 

rutiner, se bilaga 2.  
 

Följande frågor bör ställas till eleven: 

- Hur trivs du i skolan? 
- Hur upplever du undervisningen i skolan? 

Gör en överenskommelse när barnet ska återkomma till skolan. Tänk på att bemöta eleven positivt 
och uppmuntrande.  

Kom ihåg att föra egna anteckningar om pågående arbete. 
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Om eleven fortsätter att utebli från undervisning ska klassföreståndare två veckor efter första 
kartläggningssamtalet: 

• Kalla hemmet och elev till ett möte på skolan för att gå vidare i kartläggningen av orsakerna 
till frånvaron och utarbeta ett åtgärdsprogram. Viktigt är att utforska 
elevens/vårdnadshavares egna förslag på lösningar. Vid behov konsultera arbetslag, 
skolsköterska, kurator etc.  

• Använd mallen för pedagogisk kartläggning till utredning. Se också bilagan ”Förslag på 
insatser att erbjuda vid hög skolfrånvaro”.  

• Boka in ett uppföljningsmöte två veckor senare. 
• Följ upp med MINST ett telefonsamtal mellan dessa två möten. 
• Fortsätt dokumentationen kring eleven 
• Tjänsteanteckningar kan med fördel föras i W3D3 

 
Vid uppföljningsmöte: 

• Utvärdera åtgärdsprogrammet och vid behov sätt in nya insatser (fortsätt att använda 
bilagan ”Förslag på insatser att erbjuda vid hög skolfrånvaro”).  

• Boka in ett uppföljningsmöte två veckor senare. 
• Följ upp med MINST ett telefonsamtal mellan dessa två möten. 
• Anmäl samtidigt till behovskonferens om frånvaron kvarstår. Behovskonferensen kan t.ex. 

leda till kontakt med elevhälsan, extra anpassningar, ansökan om stöd till resursteamet. 
• Vid fortsatt frånvaro två veckor efter behovskonferensen ska alltid anmälan till EHT göras av 

klassföreståndare. 
• Boka in ett uppföljningsmöte två veckor senare. 

 

Vid långvarig frånvaro, tänk på att förbereda elevens återkomst till skolan väl.  

Vid långvarig, komplicerad frånvaro, föreslås individuella handlingsplaner. 
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Bilaga 1. Förslag på åtgärder för att främja närvaro: 

 

- Utforska elevens egna förslag för närvaro 
- Viktigt att belöna och uppmuntra skolnärvarobeteenden. 
- Någon möter upp eleven utanför skolan, ex. lärare, klasskamrat. 
- Förälder deltar under del av skoldag. 
- Stödperson/stödkompis under raster 
- Mjukstart på dagen 
- Erbjud frukost på skolan 
- Byta plats i klassrummet 
- Byta lärare, klass, skola 
- Sänkt kravnivå, avlastning gällande prestation. 
- Flextid för morgontrötta elever 
- Massage, avslappning 
- Hjälp med konflikthantering (ta hjälp av VG-gruppen v.b). 
- Byta vissa lektioner mot hemuppgifter 
- Belöningssystem 
- Tjejgrupp/killgrupp 
- Trevliga rastaktiviteter 
- Kartläggning av psykosocialt klimat i klassen 
- Lära sig strategier för ångesthantering 
- Samtalsstöd 
- Anpassad studiegång 
- Praktik 
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Bilaga 2. Brevmall för brev till föräldrar 

 

Alla barn i Sverige har skolplikt enligt Skollagen och rätt till utbildning. Skolplikten innebär att ditt 
barn ska vara i skolan. En ofullständig skolgång ger små möjligheter till vidare utbildning och arbete.  

Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan. Skolan har ett ansvar för 
att ditt barn får en trygg skolgång men också för att ditt barn deltar i de obligatoriska inslagen. 

Rutiner vid sjukfrånvaro: 

Som vårdnadshavare är du skyldig att sjukanmäla ditt barn enligt skolans rutiner.  Vid sjukdom ring 
till skolans telefonsvarare: 013-20 79 12 innan 08:30 varje dag ditt barn är sjukt. Säg vem du är, ditt 
barns namn, klass och klassföreståndare.  

Om ditt barn blir sjukt under skoldagen ska barnet meddela detta till klassföreståndare eller annan 
vuxen personal på skolan innan hemgång. Vårdnadshavare kontaktas av skolan om barnet behöver 
gå hem. Därför är det viktigt att vi har rätt telefonnummer till er som vårdnadshavare. 

Med giltig frånvaro räknas som giltig, ex. av vårdnadshavare anmäld sjukdom eller av skolan beviljad 
ledighet. Vid behov av ledighet ska ansökan lämnas till klassföreståndare i god tid. Blankett finns på 
skolans hemsida alt. på skolans expedition.  

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet 
från del av dag eller hel skoldag. 
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