2015-09-11

Rutin för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
Samtliga insatser ska dokumenteras och tidsättas. Observera att nedanstående åtgärdsprocess är ungefärlig gällande tid och att enskild bedömning ska göras i varje enskilt fall.
Förebyggande arbete

Initialt
handlande

Planering

Lyssna på eleven

Uppmuntra

Ställ krav

Ha höga förväntningar

Visa på utvägar

Koppla undervisningen
till verkligheten

Visa engagemang

Anpassa








APT
Bygga upp en positiv
lärmiljö (bemötande,
relationer, värderingar)
Ett salutogent
förhållningssätt
Begripligt
Hanterbart
Meningsfullhet

Elevhälsan

Inre varningssignal
Lyssna på eleven

Brist på sammanhang

Huvudvärk,
magont, oro

Nedstämdhet

Mobbning

Nätkränkning

Psykisk ohälsa

Prestationsångest

Sömnbrist

Beroende

1:a
frånvarotillfället
Lärare kontaktar
hemmet

3:e frånvarotillfället
Mentor kallar till möte
med elev och
vårdnadshavare.

Via telefon, sms
snarast
Personal från
elevhälsan är med



Genomgång av
elevdokumentation



Lyssna på eleven

Elevhälsan

7:e
frånvarotillfället
Läkarintyg krävs

Mentor och
elevhälsan kallar
till möte med elev
och
vårdnadshavare

Kontakt tas med
socialtjänsten och
elevhälsan

Frånvaro efter 6
veckor
Läkarintyg krävs

Frånvaro efter 9 veckor

Meddela
förvaltningschef

Meddela förvaltningschef

Använd blankett
anmälan till
huvudman när en
elev har
omfattande
frånvaro.






Berörda yrkesprofessioner
möts
Nätverksmöte
Med alla inBlandade, även
vårdnadshavare

Anmäl till socialtjänsten

Genomgång av inskickad
dokumentation:
Bedömning om skolans
eller vårdnadshavares
insatser varit tillräckliga.
Ev. rekommenderat
informationsbrev om
vitesföreläggande till
vårdnadshavaren.

Fortsatt utredning


Beslut om ev
vitesföreläggande
går till BIN



Möjlighet till
distansutbildning i
vissa ämnen om det
är lämpligt

Rektor

Lärare och övrig
skolpersonal

Mentor/skolkurator/
skolsköterska

Mentor

Mentor

Rektor och
elevhälsan

Rektor

Rektor

All personal

Möta elevens
behov genom
lämpligt stöd

Vidta åtgärder i
elevens skolmiljö

Mentor kommer
överens med
vårdnadshavare
om fortsatt
rapportering

Använd checklista för
elev – och
vårdnadshavare

Skolsocial
kartläggning

Ansvarig från
elevhälsan möte
med samverkande
socialsekreterare

IFO kallar till möte med till
exempel BUP, skolan,
primärvården

Ansvar
Genomförande

Yttre
varningssignal
Vara observant
på

Trötthet

Vantrivsel

Beteendeproblem

Mobbning

Utanförskap

Drogmissbruk

Skadar sig
själv

Bilaga 2
Bilaga 1

Uppföljning

Enkäter, T ex
attitydundersökning

Varje vecka

Varje vecka

Direkt

Direkt

Varje vecka

Varje vecka

Dokumentation

Digitalt
Rektor ansvarar

Elevhälsan

Elevhälsan

Mentor
Rektor

Mentor
rektor

Rektor
Elevhälsan

Rektor
Elevhälsan

Bildningsförvaltning
förbereder om
vitesföreläggande
Varje vecka

Förvaltningschef
Rektor
Elevhälsan

