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Rådslag – anmälan och dagordning
Rådslaget syftar till att snabbt mobilisera relevanta aktörer som gemensamt kan hitta
strategier för att vända elevers frånvaro till närvaro. Rådslag ska föregås av att skolan
under 4-6 veckor har arbetat strukturerat med att vända hög frånvaro till ökad
närvaro.
Rådslagen leds av samordnare som är studie- och yrkesvägledare på Barn- och
ungdomsförvaltningen, BUF. Deltar gör även personal från socialtjänstens barn- och
ungdomsenhet samt kompetens från den centrala elevhälsan. Från skolan deltar
relevant personal i ärendet.
Det finns en fast tid för Rådslag varje vecka, måndag mellan 15.00–17.00. Anmälan
bör ha inkommit senast tisdagen innan nästkommande möte. På ett rådslag kan
skolan ta upp maximalt två elever. På skolor som ligger i Vallentuna kommun äger
mötet rum antingen på elevens skola eller i annan lokal om skolan anser det
lämpligast. Gällande skolor utanför kommungränsen som vill använda Rådslaget
ordnas lokal i Vallentuna av samordnaren.






Rektor, eller den som rektor utsett, kontaktar samordnaren på BUF.
Skolan kallar vårdnadshavare och elev (utifrån elevs ålder och mognad).
Skolan kallar berörd personal inom skolan, så som mentor, kurator m.fl.
Samordnaren kallar socialförvaltningen
Samordnaren kallar berörd personal inom den centrala elevhälsan

Dagordning möten
1.

Välkommen – alla presenterar sig kort med namn och befattning.

2. Samordnare går igenom ramen för och syftet med dagens möte.
3. Vårdnadshavare får utrymme att ge sin bild av situationen
4. Eleven ges utrymme att beskriva sin historik och dagens situation, sina
behov, önskemål.
5.

Skolan berättar hur man arbetat med att främja närvaron. Personalen får
beskriva sin utredning av orsakerna till frånvaron. Vilka åtgärder har
vidtagits och vilket resultat fick de?

6. Samordnaren gör en kort summering.
7.

Ordet går till den centrala elevhälsan och socialtjänsten.

8. Diskussion, hur går vi vidare?
9. Samordnare sammanfattar vad mötet kommit fram till och man bokar ev. nya
tider för möten.
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