
HANDLINGSPLAN - SKOLNÄRVARO

När Insatser Ansvarig
Varje skoldag All frånvaro registreras av undervisande läraren i

Vklass frånvarorapportering, senast vid varje
skoldags slut (17.00).

Vårdnadshavarna meddelas snarast av
undervisande morgonperiodslärare om inte
eleven inkommit till skolan på morgonen och
frånvaroanmälan saknas.

Klasslärare följer dagligen upp frånvaro i den
egna klassen.

Undervisande
lärare

Klasslärare

3:e tillfället Klasslärare samtalar med elev och
vårdnadshavare om skolans närvarorutiner.

Uppföljning mellan elev och klasslärare
beslutas.

Klasslärare

Om fortsatt
frånvaroproblematik
kvarstår vid uppföljning
efter två veckor

Det kan t.ex. handla om
fortsatt ströfrånvaro

Klasslärare/klassföreståndare utreder orsak till
frånvaron och skriver tillsammans med eleven
plan för att komma tillrätta med skolfrånvaron.

Planen sparas i elevens mapp på Google drive.

Klasslärare,



Fortsatt
frånvaroproblematik vid
uppföljning av
överenskomna insatser

Klasslärare/klassföreståndare kallar berörda
vårdnadshavare och elev till möte. Vid behov
deltar representant från elevhälsan.

Intensifierade insatser, ny handlingsplan

Klasslärare,

Elevhälsa

Vid återkommande
frånvaro på minst 25%
under en period om 30
dagar

Klasslärare informerar rektor som beslutar om
frånvaroutredning skall genomföras.

Klasslärare meddelar elev och vårdnadshavare
om utredning skall genomföras.

Frånvaroutredning omfattar elev-,
vårdnadshavare- och skolperspektiv. Läkarintyg
kan komma att efterfrågas vid utredning.

Frånvaroutredningen presenteras för rektor,
elevhälsa, elev och vårdnadshavare.

Rektor fattar beslut om stödinsatser.

Ev. åtgärdsprogram

Klasslärare

Rektor

Utredare

Vid positiv utveckling Uppföljning av åtgärder med elev,
vårdnadshavare och berörda medarbetare

Klasslärare

ev. elevhälsa

Fortsatt
frånvaroproblematik.

Steg 1

Rektor kallar elev och vårdnadshavare till
elevvårdskonferens. Har eleven pågående
kontakt med andra myndigheter kallar skolan till
samverkansmöte alt. SIP efter dialog med elev
och vårdnadshavare.

Rektor

Elevhälsa

Klasslärare



Åtgärdsprogram revideras.

Steg 2 Rektor eller elevhälsa anmäler oror till
Socialtjänsten med utgångspunkt från
skolplikten och vårdnadshavares ansvar.

Om samverkans- eller SIP genomförts vid steg
1, kallar rektor till uppföljande möte.

Om samverkans- eller SIP ej genomförts vid
steg 1, bör detta genomföras efter samråd med
vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram revideras.

Rektor

Elevhälsan

Klasslärare


