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Gustav Vasaskolans rutin för att främja 
närvaro samt förebygga och åtgärda 
frånvaro 
 
Skolans lokala rutin utgår från Vallentuna kommuns gemensamma rutin för att 
främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro beslutad av utbildnings-
chef 2017-01-05. 
 

Mål – att alla ska kunna och vilja gå i skolan 
Målet är att alla elever ska kunna och vilja delta i utbildningen och känna sig välkomna på 

Gustav Vasaskolan. Eleven är den centrala utgångspunkten för arbetet med närvaro. Vi ska ta 

del av elevens tankar om sin skolsituation och arbeta för elevens bästa. 

 

Skolan ska arbeta för en god samverkan med vårdnadshavare i närvarofrågor. Vårdnadshavare 

ska också få information om skolans närvarorutiner och hur man arbetar vid eventuell frånvaro. 

Vid behov ska skolan samverka med andra aktörer som också stöttar elev och familj. 

All personal är viktig!  
All personal på skolan ska vara engagerad i närvaroarbetet och vara uppmärksamma på 

eventuell frånvaro. Engagerad personal har höga förväntningar på våra elever, följer upp ifall 

eleven är borta och framför allt uppmuntrar eleven när den är på plats. Goda relationer till varje 

elev är viktigt. 

Att främja, förebygga och åtgärda – vad menas med det?  
Att främja skolnärvaro innebär att man arbetar aktivt med faktorer som kan bidra till elevers 

lärande, trygghet, studiero och lärmiljö och på så sätt främja närvaro. Exempel på frågor: Hur 

får vi ett ännu mer vänligt och respektfullt skolklimat? Hur främjar vi goda relationer mellan 

elever och mellan vuxna och elever? Hur görs eleverna delaktiga? Hur kan vi få en ännu mer 

stimulerande arbets- och lärandemiljö? 

 

Att förebygga frånvaro handlar om att förhindra att elever är frånvarande utifrån 

riskfaktorer/problemområden. Exempel på frågor: Hur fungerar frånvaro-rapporteringen vid 

vikariesituationer? Varför deltar färre elever i friluftsdagen? Hur kan vi se till att övergången 

mellan årskurserna blir så bra som möjligt? Har schemat håltimmar? Har vissa ämnen högre 

frånvaro? Varför? Vad kan vi göra åt det? 

 

Att åtgärda frånvaro innebär att vända frånvaro till närvaro för en enskild elev, eller i vissa fall 

en grupp elever. Åtgärderna ska grunda sig på en utredning av orsakerna till frånvaron. Det är 

viktigt att utgå från varje enskild elevs situation - varför kommer inte just den här eleven till 

skolan och hur kan vi åtgärda det? 
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Kort om lagstiftningen  
Enligt skollagen ska en elev delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Giltiga 

skäl kan exempelvis vara sjukdom eller besök hos läkare eller liknande. Eleven får också beviljas 

viss ledighet (7 kap 17-18 §§ skollagen). Information om ledighet finns på Vallentuna 

kommuns hemsida. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 

fullgör sin skolplikt (7 kap 20 § skollagen). Vallentuna kommun ska se till att eleverna i våra 

skolor fullgör sin skolgång (7 kap 22 § skollagen). Av ovan framgår att både Vallentuna 

kommun och vårdnadshavare har ett långtgående ansvar för att barnet ska få sin rätt till 

utbildning tillgodosedd. 

1. Att främja närvaro och förebygga frånvaro  
- Rektor ansvarar för att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja 

skolnärvaro samt förebygger frånvaro. Detta arbete sker i samråd med skolans 

elevhälsoteam (EHT).  

- EHT följer regelbundet upp frågor om närvaro och frånvaro på EHT-möten. IT-

ansvarige kontrollerar och meddelar specialpedagog inför EHT-möten. All personal är 

välkommen att vända sig till EHT för att diskutera närvarofrågor för en eller flera 

elever.  

- EHT och skolans ledningsgrupp följer varje termin upp och analyserar 

övergripande frågor om närvaro/frånvaro.  
 

Stående insatser för att förebygga frånvaro på skolan:  

- Information till alla vårdnadshavare om hur skolan arbetar med att främja 

skolnärvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro sker vid första föräldramötet. Samma 

information ska finnas tillgänglig på skolans/kommunens hemsida och i SchoolSoft.  

- Information till elever ges av klasslärare i början av varje termin.  

- Skolan håller kontakt med sin kontaktperson i barn- och ungdomsgruppen på 

socialförvaltningen ett par gånger per termin eller efter behov.  
 

Stående insatser för att främja närvaro på Gustav Vasaskolan:  

- Trivselenkäten och dess uppföljning.  

- Samlad skoldag mellan 8-14 ger stabil daglig struktur.  

- Fritidspersonal arbetar både under skoldag och på fritidstiden vilket ger en helhetsbild 

av eleverna.  

- Personal vid skolbussen.  

- Arbete över åldersgränserna som skapar vikänsla, alla barn blir sedda av en vuxen varje 

dag. 

- Tydliga rutiner som gör skolan begriplig för eleverna, traditioner med mera. 

2. Att åtgärda frånvaro - rutin vid elevers frånvaro på Gustav 

Vasaskolan  
I denna rutin anges vissa gränser, exempelvis vad som ska göras vid 10 och 20 % frånvaro under 

två månader. Dessa gränser ska ses som bortre gränser för när vi som personal senast ska agera. 
 
 
 
 

https://www.vallentuna.se/sjalvservice/forskola-och-skola/elev-6-16-ar/ansokan-om-ledighet/
https://www.vallentuna.se/sjalvservice/forskola-och-skola/elev-6-16-ar/ansokan-om-ledighet/
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1. Elevers närvaro rapporteras i SchoolSoft  

- Registrera närvaro i SchoolSoft: Elevers närvaro ska varje dag registreras och 

rapporteras digitalt i SchoolSoft av ansvarig pedagog senast vid skoldagens slut. Till 

vikarier delar vikarieanskaffaren ut ett dokument för analog närvarorapportering som 

sedan lämnas till administratören som för över informationen till SchoolSoft samma 

dag.  

- Överblick: Mentor ansvarar för att ha en god överblick över sina elevers närvaro och 

kunna se eventuella mönster av frånvaro.  

2. Handla direkt vid enstaka frånvarotillfällen  

- Kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro: Skolan är skyldig att snarast 

samma dag kontakta vårdnadshavare om eleven inte kommer till skolan och ingen 

frånvaro har anmälts (7 kap 17 § skollagen). När en elev saknas ska läraren eller annan 

vuxen i klassen ringa hem efter 15 minuter, eller om läraren är ensam vuxen i klassen 

maila eller skicka en annan elev till administratören på skolans expedition som då 

ringer till elevens vårdnadshavare och sedan återkopplar till läraren.  

- Uppmärksamma frånvaro: Oanmäld frånvaro ska uppmärksammas av oss som 

skolpersonal. Det handlar om att visa att vi som personal är konsekventa i arbetet med 

närvaro, att vi märker när eleven är borta och visar att vi bryr oss om att hen ska vara 

där och ta del av undervisningen. Vid varje tillfälle av frånvaro som ger anledning till 

viss oro (oavsett om den är anmäld eller inte) samtalar mentor med elev och/eller 

vårdnadshavare för att ta reda på anledningen till frånvaron. Med oro menas här att 

personal undrar om det har hänt något som orsakar frånvaron och som kan behöva 

uppmärksammas tidigt, redan vid första tillfället.  

- Extra anpassningar: Vid behov sätts extra anpassningar in för eleven (till exempel 

möta barnet vid bussen).  

3. Frånvaro över 10 % i två månader  

Senast då en elev har haft 10 % frånvaro, både anmäld och oanmäld, under upp till två månader 

ska följande göras:  

- Ta upp med arbetslaget som stående punkt vid arbetslagsmöten: Mentor 

ansvarar. Arbetslaget blir observant på eventuella åtgärder utifrån eventuellt mönster. 

Arbetslaget signalerar till eleven att de är glada att barnet är i skolan.  

- Ta upp med elev och eller vårdnadshavare: Mentor tar upp detta med eleven 

(utifrån ålder och mognad) och vårdnadshavare.  

 Om orsaken till frånvaro är sjukdom/beviljad ledighet bör en plan för 

skolarbete och kontakt med elev/vårdnadshavare utformas i samråd. Mentor 

ansvarar för att ta in information från ämneslärare och se över vilka uppgifter 

eleven kan behöva arbeta med och hur det ska ske i samråd med 

vårdnadshavare.  

 Om orsaken till frånvaron misstänks vara annan än sjukdom kallar mentor till 

möte med vårdnadshavare och eventuellt elev. Vid behov deltar även personal 

från elevhälsan. På mötet diskuteras orsakerna till frånvaron, vikten av närvaro, 

eventuella stödbehov och möjliga lösningar. 

 Extra anpassningar: Vid behov sätts extra anpassningar in. 
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4. Upprepad frånvaro eller över 20 % frånvaro i två månader  

Vid upprepad frånvaro, om eleven har haft 20 % frånvaro under två månader eller om mentor 

upptäcker mönster i elevens frånvaro ska följande göras:  

- Informera rektor: Mentor ansvarar för att informera rektor som dokumenterar och 

för informationen vidare till sammankallande för EHT.  

- Ärende på EHT-möte: Ärendet ska anmälas till EHT enligt skolans rutiner där 

mentor informerar sammankallande på EHT via mail. Mentor till en elev med hög 

frånvaro bör delta på EHT-möten då denna elevs situation diskuteras. Sammankallande 

på EHT kallar till mötet.  

- Utreda orsakerna till frånvaron: Rektor ska se till att frånvaron utreds skyndsamt 

samt att det görs en noggrann analys av orsakerna till elevens frånvaro. Vanligen 

betyder detta att det görs en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Detta beslutas 

på EHT och genomförs då via blanketterna för åtgärdsprogram. Vem som i praktiken 

genomför utredningen kan variera beroende på elev och dennes situation, ofta är det 

mentor med stöd av elevhälsoteamet.  

- Åtgärder: Rektor beslutar i samråd med EHT om åtgärder som ska vidtas på skolan 

och vilka som ska genomföras tillsammans med andra aktörer. Är eleven i behov av 

särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. På EHT-möten utses vilka som är lämpliga 

och har rätt kompetens att möta elev/familj.  

5. Fortsatt hög frånvaro  

Arbetet med att få eleven att återgå till full närvaro fortsätter tills eleven har en fungerande 

skolgång. Extra anpassningar och särskilt stöd kan behöva justeras allt eftersom för att stötta 

eleven till full närvaro. Följande moment kan bli aktuella:  

- Samordnad individuell plan SIP: En samordnad individuell plan (SIP) ska 

upprättas av socialtjänst och hälso- och sjukvården om det finns behov av insatser och 

samordning från båda verksamheterna. Vi på skolan kan också kalla till SIP-möte om vi 

ser ett behov av samordning av insatser.  

- Skolpliktsbevakning: Om elevens frånvaro överstiger 30 % under två månader ska 

rektor informera Vallentuna kommun enligt riktlinjerna för skolpliktsbevakning.  
 

3. Att utreda orsaker till frånvaro/behov av särskilt stöd  
Mentor har en viktig uppgift att vara den som i första hand undersöker orsaker till frånvaro 

genom kontakt med elev och vårdnadshavare och som samarbetar med EHT vid uppkommen 

frånvaro. Vid 20 % frånvaro ska rektor informeras och ansvarar för att orsakerna utreds. Att 

tänka på vid utredning av orsaker till frånvaro, checklista med lämpliga frågor finns i länken 

nedan:  

- Utgå från elevens tankar om sin skolsituation - varför kommer inte just den här eleven 

till skolan? Skolan ska alltid sträva efter att få elevens eget perspektiv på sin 

skolsituation och den eventuella frånvaron. Samtal om detta ska föras med eleven 

utifrån elevens ålder och mognad.  

- Gör en allsidig kartläggning av elevens situation. Det finns sällan en förklaring till 

frånvaro utan det är troligen flera faktorer i skolan, på fritiden och hos eleven som 

ömsesidigt påverkar varandra.  

- Ta gärna hjälp av kompetens från elevhälsan. 
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Mer om stöd i hur man kan utreda orsakerna till frånvaro finns i den kommun-gemensamma 

närvarorutinen. Kommungemensamma blanketter samt en arbetsguide för att utreda en elevs 

behov av särskilt stöd finns på Intranätet. 

4. Andra aktörer som arbetar med elev och familj  
 

Socialtjänsten, öppenvården och orosanmälan  

Socialtjänsten utreder och beviljar bistånd till individer och familjer i enlighet med 

socialtjänstlagen. Familjer kan själva ansöka om stöd, se Vallentuna kommuns hemsida. 

 

Skolpersonal ska anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får 

kännedom om att ett barn far illa (14 kap 1 § socialtjänstlagen). Mer info om orosanmälan, se 

Vallentuna kommuns hemsida. Utifrån en orosanmälan kan socialtjänsten välja att inleda 

en utredning (11 kap 1 § socialtjänstlagen).  

 

Utifrån utredningen tar socialtjänsten ställning till behovet av stödinsatser. Social-

förvaltningens öppenvård kan efter utredning få i uppdrag att stötta hem och elev för att öka 

elevens närvaro i skolan. Det kan handla om att hitta rutiner och sätt att motivera sitt barn att 

komma iväg till skolan. Oavsett om utredning startar eller inte kan föräldrarna erbjudas upp till 

tre samtal med familjebehandlare på öppenvården. 

Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

För barn som mår psykiskt dåligt erbjuder BUP olika former av behandling som rådgivande 

samtal, familjeterapi, individuell terapi, olika gruppbehandlingar och medicinering. 

Vårdnadshavare kan själva ta initiativ till kontakt med BUP men många kommer via remiss från 

skolläkare, psykolog och socialtjänst. 

Exempel på andra aktörer  

- Barnläkarna i Vallentuna - Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUMM. 

- Habiliteringen Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting för barn och 

vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.  

- Fältgruppen Vallentuna kommun finns i miljöer där ungdomar rör sig för att skapa 

trygghet samt förebygga missbruk och kriminalitet.  

- Vallentuna kommuns ungdomsmottagning 

- Polis  
 
 

http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/blanketter/karnverksamheter/barnomsorg-och-utbildning/gemensamma-blanketter/utreda-behov-av-sarskilt-stod-och-beslut-om-atgardsprogram/
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/misstanke-om-barn-som-far-illa/

