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HANDLINGSPLAN VID FRÅNVARO - SAMMANFATTNING 
 

Närvaron i skolan är av stor vikt för elevens förutsättning att kunna nå skolans kunskapsmål 

och ingå i en social gemenskap. Målet är att alla elever ska vara i skolan och delta i 

skolans verksamhet. Frånvaro skall anmälas varje dag som eleven är borta till 

expeditionen 0297-55310. Lämna meddelande på telefonsvararen om obemannat.  
 
Anmäld frånvaro beroende på sjukdom. 
 Vid frånvaro mer än en vecka ska mentor kontakta vårdnadshavare/na och förhöra sig om orsak  

  till elevens fortsatta frånvaro.  
 Vid upprepad anmäld ströfrånvaro ska mentor kontakta vårdnadshavare/na och skolsköterskan  

  som kan erbjuda kontakt med skolläkaren. 
 Mentor aktualiserar elevens frånvaro till elevvårdsteamet som diskuterar vidare åtgärder och  

  eventuellt behov av en EVK - elevvårdsskonferens.  
 Om inget besök hos skolhälsovården kommer till stånd bör vårdnadshavaren/na kunna lämna ett  

  läkarintyg ang elevens frånvaro.  
 
I de fall elevens frånvaro inte kan styrkas som kroppslig/somatisk sjukdom – utan att frånvaron antas 
bero på skolsituation, hemförhållande eller annan orsak: 
 Rektor kallar till EVK - elevvårdskonferens. Kontaktperson från Socialtjänsten inbjuds att delta.   

  Om elevens frånvaro kvarstår och inget samarbete inletts mellan vårdnadshavare och skolan är  
  rektor skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten enl anmälningsplikten i SoL 14:1 (SkolL 1:2a).  

 
Ej anmäld frånvaro  (skolk) 
 Vid första frånvaro tillfället ska mentor snarast/samma dag kontakta vårdnadshavare/na och  

  informera om frånvaron.  
 Mentor samtalar med eleven snarast. 
 Upprepas den ogiltiga frånvaron ska mentor ha ett samtal med vårdnadshavare/na där man vidare  

  utreder orsaker och lösningar. Samtalet kan förstärkas med tex skolsköterska, kurator, syv,   
  specialpedagog.  
 Mentor informerar rektor och skolans elevvårdsteam.  
 En observationstid ges på två veckor. Ingen bättring: Rektor kallar till EVK – elevvårdskonferens.  

Kontaktperson från Socialtjänsten inbjuds att delta. 
Om elevens frånvaro kvarstår och inget samarbete inletts mellan vårdnadshavare och skolan är rektor 
skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten enl SoL 14:1 (SkolL 1:2a). 

 
Skolvägran 
Det händer att vårdnadshavare/na ringer och säger att deras barn vägrar att gå till skolan. Följande är 
viktigt att tänka på: 
 Att mentor har en tät kontakt med vårdnadshavare/na.  
 Att mentor snabbt gör upp en handlingsplan med föräldrarna, på kort och lång sikt.  
 Vid behov görs hembesök av skolhälsovården. 
 Mentor informerar alltid elevvården och rektor.  Kurator eller skolsköterska kan hjälpa familjen med  

  ev kontakt med BUP.  
 Vid längre tids skolvägran bör alltid en kontakt med BUP erbjudas. 
 Rektor kallar till EVK - elevvårdskonferens. Skolvägran är ofta tecken på att något i barnets vardag  

  inte fungerar.  
Om en snabb kontakt mellan hem och skola upprättas är det större förutsättningar att eleven kommer 
tillbaka till skolan på heltid ! 
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