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lnledning
I följande handlingsplan fuamgär dkdinjer föt hut ansvarigalärate,
klasslärare/klassföreståndare, elevhälsopersonal samt rektor ska agera och vilka
ätgårder som ska vidtas utifrån fränvaro.

Def initioner
Ogiltig frånvoro
som inte är anmäld av vårdnadshavare beftaktas som ogiltig. Detta gäller
oavsett om det tör sig om enstaka lektionet ellet hela skoldagat.

All frånvaro

Giltig f rönvo ro / Anmöld ov
vå rdnqdshovo re
Denna typ av fränvaro är enligt denna handlingsplan inte att betrakta som otillåten
men skall betraktas som oroande i de fall det ät en upprepad ellet längre pedod av
fränvaro eller sjukdom. Sådan hög ftånvaro kan föranleda åtgirder av samma slag
som vid ogiltig fränvaro, om fränvaron dsketat att hindra eleven fuän att uppnå
kunskapsmålen. I sädana fall skall zlltsä förfarande som vid ogiltig ftänvaro tillämpas.

Frömionde och förebyggonde
orbete för ökod skolnörvoro
Registrero nö rvo ro
Ansvarig pedagog ska varje dag registrera elevetnas näwaro ellet ftånvaro i V-klass,
detta för att skolan ska ha ett rättssäkert undedag kring hantedngen av elevets
skolnärvaro.

Uppmörksommo och qgero på frånvqro
Skolftånvaro ska uppmätksammas av skolpersonal snarast möjligt. Det ät viktigt att
eleven känner sig saknad när hen inte är i skolan, oavsett om frånvaton berot på
sjukdom ellet annan otsak.

as r(
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Vö rdnodshqvo res onsvo r
Innan första lektionen st^tt^t anrrräler vårdnadshavare fränvato för elev till skolan vra
V-klass eller det som tespektive skola har beslutat.

Klossföreståndo rens onsvo r
Utövet de punkter som beskrivs under Ratiner uidfrånuaro i grundskolan ska
klassföreståndaren föl1a upp näwaro och ftånvato föt sina elever en gång i veckan.
Regelbundet ser hen även se till sina elevers fuänvaro föt en längre period tillbaka, föt
att bland annat kunna se mönster i frånvaton.

Rektor och elevhölsons qnsvor
Följer upp skolnärvaronpä enheten sista EHT i månaden. Rektor utser ansvang för
att ta fram fuänv aronpp ott.

Logstiftning
Skollogen
Elever i grundskolanhar skolplikt (7 kap 17 $).
Skolan ska inleda en utredning om ftånvaro om det av tektor bedöms
nödvändigt oavsett om ftänvaron är giltig eller ogiltig (7 kap 19 a $).
När skolan inleder en utredning om ftånvaro ska det skyndsamt anmälas
huvudman och hemkomtnun (7 kap 22 $).

till

Rutiner vid f rånvoro i grundskolon
Steg

I

Kontokt med elev och eller vÖrdnodshovore
Vid första ogiltiga frånvarotillfillet ska klassföteståndaren kontakta elev (högstadiet)
eller vårdnadshavare (låg- och mellanstadiet) i så nära anslutning till frånvarotillfillet
som möiligt.

Vid giltig ftänvato tar klassföreståndaten kontakt med elev (högstadiet) eller
vårdnadshavare (låg- och mellanstadiet) dag tte. I{lassföreståndaren undersöket orsak
till frånvaro och om behov av stöd finns. Vidare ska kontakten gtundas 7 eleven ät
^tt
saknad i skolan och att all, fuänvato är missad undervisning.

reK
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Vid upprep ad fuänvato, vare sig den är giltig eller ogiltig ska klassföteståndare ta
kontakt med vårdnadshavare via telefon eller teams och undersöka vad fränvaron
beror på.

Steg 2
Somtol om nörvqro vid oro
Rikwärden:
Fyra tillfZillen under 14 d,agar
Och/eller oto
Mönster (dagllektion)
Vid upprepadfuänvarc där klassföteståndare kännet oto för elev kontaktas
vårdnadshavare och bjuder in till samtal eller teamssamtal om vad skolan och
vårdnadshavzrekanhjälpa eleven med för att främia näwaro. OBS! Vid gemensam
vårdnad ska båda vårdnadshavarna kontaktas. Eleven ska delta i mötet. Elevhälsan
kan rädfuägas och/eller delta i samtalet.
I(lassföreständare använder blankett Santal om näraaro som finns i teams. Blanketten
spåras som undetlag för eventuell utredning hos elevhälsan.

Uppfölining och utvördering qv sqmtol om
no rvo ro
I(lassföreständarc följer upp ovanstående samtal med elev och vårdnadshavare ca tvä'
veckor efter att samtalet ägt rum om inget znn^t avt^lats. Vid behov kan fleta
uppföljningssamtal ske om så bestäms. Blankett: Uppf;ljning au samtal om ncinam i
teams. Blanketten sparas som undetlag f& eventuell uttedning hos elevhälsan.

Om elevens närvaro inte ökat trots insatser ska tektor och/eller skolkuratot
informeras senast futa veckor eftet att första samtal genomförts.

Steg 3
Aktuolisero elevens frånvoro till rektor
ochf eller skolkurqtor
I(lassföreständarc kontaktar rektor och/eller skolkuratot när insatta ätgårdet inte haft
någon vetkan på elevens skolnärvaro.
Undetlag som lämnas av klassföteståndate inför beslut:

o

ffiK

Blankett Samtal om närvaro och Uppfilningau samtal

oru näruaro'
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Rektor beslutor om utredning
Vid möte mellan rektor och elevhälsa fattat rektor beslut om uttedning om närvato
ska inledas eller ej. Undedag enligt ovan (av klassföreståndate) ska finnas att tillgå för
att undedätta fortsatt utredning.

När tektor fattar beslut att inleda utfedning om närvato skall också beslut fattas om
det finns skdl för att inleda utredning ktng särskilt stöd och eventuellt upptätta
åtgärdsprogam. Om utredning om särskilt stöd startas, startart den separat. Under
processen för utredning om närvaro är det även viktigt attbeakta om ulredningom
kränkningbehöver upprättas om det finns skäl för det, detta görs då sepatat. Rektor
informerat skolchef om att uttedning startats. Skolchef informetat BUN'

Steg 4
Utredning om nörvoro
Rektor ar^sv^tar för attutredningen genomföts. Rektor och elevhälsan bestämmer
till5261n21s vilka ptofessioner som genomföt uttedningen vid varje enskilt ätende.
I(lassföteständare skall ges information ochvara behjälplig i utredningens gång.
Utredningen skall handläggas skyndsamt. Utedningen avslutas med en analys och
bedömning av personal från elevhälsan och rektot kdng vilka behov eleven har för
en ökad skolnärvaro. Plan föt ökad näwaro upprättas.

När utredning inleds tillfrågas vårdnadshavare om samtycke till att samatbeta med
socialtjänst och/eller sjukvård. Samtyckesblankett ska undertecknas
Utredning om fränvaro ska dokumenteras i PMO.

Steg 5
Plon för ökod nörvoro
Plan för ökad närvaro ska upprättas utiftån den analys och bedömning som göts i
utredningen om närvaro. Ansvarig för genomfötandet av utredningen salnmankallar
till möte med elev, vårdnadshavare och klassföreståndare.

Uppföljning och utvärdering av planen för ökad näwaro ska ske senast $rta veckot
efter mötet, eller tidigate vid behov.
Närvatoplanen med uppfötjning och utvärdering dokumentetas i PMO.

%K
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Steg 6
Anmölon till socioltiönsten
Innan skolan gör en anmälan till socialtjänst utifrån att skolplikten inte följs ska
skolan ha genomföt utedning orr'näwaro. Skolpersonal har dock anmälningsplikt
enligt socialtjänstlagen 74kap 1$ (orosanmälan) till socialtjänsten vid misstanke eller
har kännedom om att ett barn fat illa oavsett varti fuänvaroprocessen marl befinner
sig om sådana skäl föteligger. Rådgör garna med elevhälsoteamet.

Steg Z

Vid fortsott f rånvoro
Då beslutade och genomförda ätgfuder inte gett något resultat sket möte mellan
elev/vårdnadshavare, rektor och skolchef. Leder inte detta till någon fötändring
informeras barn- och utbildningsnämnden och de tat ställrring till om vite ska
utdömas.

Rutiner vid frånvoro i förskolon och
f ritidsverksomhet
Vid frånvoro i förskolq
Förskola är friviliig skolform. Eftersom denna skolfotm ät ftivillig, ställs inte samma
knv pä registrering av fränvaro som i gtundskolan. I(adsbotgs kommun anset
emellertid att det är av störstz vikt att ha ett sftukturerat föfiannde för zgenndet när
ett barn som går i förskola rnte är näwarande som planerat. Närvarotutinetna i
förskolan är främst till för att personalen ska veta om allabarn som förväntas finnas
på plats har anlänt 'ill verksamheten samt för planedng av bemanningen och
beställning av rätt antal matportioner.
Våtdnadshavare anmäler fränvaro föt bam till förskolan via V-klass.
Va{e dag ett barn, som enligt schema skulle vaittpä förskolan, uteblit utan att ha
meddelat sin ftånvaro tar förskolans personal kontakt med vårdnadshavare via
telefon i fötsta hand och via sms t andra hand.

Vid upptepad och återkommande frånvaro frän förskolan meddelas rektor och
ansvariga pedagoger lyfter detta vid ett samtal med vårdnadshavare. Om oto rörande
fränvaron kvarstår efter samtalet ska ansvanga pedagoger vid förskolan anmäla detta
igen till rektor, som i samråd med barn- och elevhälsan utreder orsakerna till
frånvaron och om det föreligger skäl för att göra anmäIan till socialtjänsten.

Kre
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Fritidsverksq mhet
Det åligger vårdnadshavare attlågga tn elevens tider på fritids (omsotgsschema) i Vklass. Ledighetsansökan och frånvaro rappotteras i V-klass av vårdnadshavare och
blir synligt for både skola och fritidshem. Fräwaro som sker del av dag,pä fritidstid,
ska meddelas via omsotgsschemat i V-klass av vätdnadshavate.

Vid ftånvaro frän fritidsvetksamheten ska petsonal kontakta vårdnadshavare. Finns
oro för omständigheterna kring frånvato ska det anmälas till tektor och samråd sket
med skolan.

u6K
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lnledning
Rutinerna har sin grund i
Skollagen 2010:800, 15kap 16$

o
.
o

Gymnasieförordningen2070:2039, 12kap 1-4$$
Skolvetkets allmännz räd kring atbetet att fudrn1z näwato i skolan

Frånvo ro
Till ogdtig fränvaro räknas all. ftänvzro dät eleven är fränvannde ftån undewisningen
utan giltigt skäI. Giltigt skäl definier^s av skolan och ät till exempel siukdom,
läkarbesök, besök hos elevhälsan.
Frånvaro som inte är att betrakta som ogiltig ska betraktas som otoande i de fall det
ät en upprepad eller längre period av fränvaro eller sjukdom.

Registrero nö rvo ro
Ansvarig pedagog ska varje dag registtera elevernas närvaro ellet ftånvato i skolans
fränvarohanteringsprogram. Detta för att skolan ska ha ett tättssäkert undedag kdng
hantedngen av elevets skolnärvaro.

Uppmörksommo och ogerq på frånvoro
Skolfrånvaro ska uppmärksammas av skolpersonal snarast möjligt. Det är viktigt att
eleven känner sig saknad när hen inte är i skolan, oavsett om fränvaton beror på
sjukdom eller annan orsak.

Vårdnodsho vares fmyndig elevs crnsvor
Vårdnadshavarcf myndrgelev anmäler fränvaro föt elev till skolan via skolans
fränvarohanteringsprogram eller på det sätt som respektive skola har beslutat.

Mento

r

f lW-onsvo rigs onsvo r

Mentor följer veckovis upp elevernas fränvaro och eventuella mönstet. Mentor lyftet
varje vecka frånvaron med eleverna vid samtal. IM-ansvarig set till längre perioder
för ztt tzpporterz- vid EHT om hög långvarig fränvaro eller mönster i fränvaton. IMansvatig arrsvalrlr också för tapportering till CSN.

Rektor och elevhölsons onsvor
Följer upp skobräwaro vid elevhälsoteamsträffar (EHT). IM-ansvarig tar fram
underlag till EHT. Vid behov av insatser tas dessa fiz;mr samråd tektor, mentor, IMansvatig och EHT.

rc
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Skolon ropporterqr till CSN
Om eleven ärbortavid upprepade tillFjllen utan att skolan hat godkänt det, ska
skolan rappofier^ det till CSN som skolk. Om eleven har sammanlagt fyra timmars
godkänd fränvaro påvetkar detta elevens studiebidtag.

ej

Vid speciella skäl till ogiltig fränvaro kan det finnas möjlighet föt skolan attväl1a att
inte rapportera till CSN.
Är eleven sjuk ofta ellet en längte pedod ska eleven
möjlighet att behålla studiehjälpen.

%r(
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Rutin vid f rönvoro
Blonkettl Rutin vid frånvoro
Il)leven

nam

och

pcrsonflumer

Mcntors narnn

1,. Anmäld ftänvaro
Vid upprepad anmäld frånvaro pratar mentor med elev och VH om orsak
till och konsekvenser av fränvaton. Åtgarder för att minska frånvaron ska

Datum

också diskuteras.

Om den anmdlda frånvaron inte upphöt ska mentot anrnäla ärendet till

EHT.

Ärendet lyfts på EHT och eleven erbjuds stöd

Bedömning av EHT. Den giltiga frånvaron bedöms vara;
! Citug och bedöms upphöra. Ingen åtgärd
! Clttig och bedöms fortgå. Behov av insatser.
n Og,t,ig och ska anmälas till CSN.
n Oklart, eleven behöver styrka frånvaron med ex sjuk/läkarintyg. Om
intyget inte kommer in bedöms ftäwaron som ogiltig och anmälan göts till
CSN.

!

Ånnat

2.

Oanmäld fränvaro

Vid första oanmälda frånvarotillPille och löpande pr4tar mentor med elev
och VH om orsak till och konsekvenset av frånvaron. Åtgärder föt att
minska frånvaron ska också diskuteras.

Om den oanmälda frånvaron inte upphör ska mentor anrrräla ärendet till

EHT,

,re p(

Datum
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Ärendet lyfts på EHT och eleven erbjuds tid för möte med elevhälsan.

Eleven hat ttaffat elevhälsan

!;a

I

Ne;

Bedömning av EHT. Den ogiltiga frånvaron bedöms vara;
! Cittig och bedöms upphöra. Ingen åtgärd
I Cittig och bedöms fottgå. Behov av insatser.
n Ogdtig och ska anmälas till CSN.
! Oklart, eleven behöver stytka frärrarron med ex sjuk/läkarintyg. Om
intyget inte kommer bedöms ftänvaton som ogiltig och anmälan görs till
CSN.

! lnnat
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