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Rutin för att främja närvaro samt förebygga och 

åtgärda frånvaro 
 

Alla elever i Vallentunas kommunala grundskolor och grundsärskolor ska ha 

likvärdiga möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. En förutsättning för detta är att varje 

elev kan och vill delta i undervisningen. En elev som har hög frånvaro oavsett 

orsakerna, löper risk att missa viktiga delar av lärandet. Närvaro är därför en 

nyckelfaktor för god måluppfyllelse och för att alla elever ska få sin 

grundlagsskyddade rätt till utbildning tillgodosedd. 

Vallentuna kommun ska arbeta aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, 

utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever. Denna kommungemensamma 

rutin utgör en grund för arbetet i kommunens skolor. Varje skola har även 

egna lokala rutiner som mer precist beskriver arbetet på den enskilda skolan. 

 

 
 

Del 1: Främjande arbete 

 

Varje skola ska arbeta främjande när det gäller skolnärvaro. Det innebär att 

man arbetar aktivt med faktorer som kan bidra till generella vinster för alla 

elevers rätt till lärande, trygghet och studiero. Elever som är trygga och trivs i 

skolan, som känner motivation och lust att lära samt får det stöd och de 

utmaningar de behöver i sitt lärande väljer nästan alltid att vara närvarande i 

skolan.  

 

Det främjande arbetet bör omfatta både kunskapsmål och sociala mål, vilket 

betyder att man kan behöva se över såväl undervisningens utformning som 

personalens förhållningssätt till elever och vårdnadshavare. Att arbeta 

främjande kan därför handla om att skapa ett vänligt och respektfullt 

skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan vuxna och elever där 

eleverna görs delaktiga och känner trivsel. Det kan också handla om att 

utveckla skolan till en mer stimulerande arbets- och lärandemiljö. 

 

Del 1: 
Främjande 

arbete

Del 2:

Förebyggande 
arbete

Del 3:

Åtgärdande 
arbete
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Nedan följer exempel på frågor som kan undersökas utifrån ett främjande 

perspektiv:  

 

- Hur ser relationerna mellan elever och personal ut? Hur kan skolan främja 

goda relationer?  

- Hur är det sociala klimatet i skolan?  

- Är skolans lokaler anpassade till sitt syfte och bidrar till trivsel och 

inlärning?  

- Är undervisningen intressant och stimulerande?  

 

Del 2: Förebyggande arbete 

 

Det förebyggande arbetet utgår från att man vill förhindra att elever är 

frånvarande utifrån en faktisk eller teoretisk risk som har identifierats. Ett 

exempel på förebyggande arbete är att utvärdera och utveckla frånvarorutinen 

på skolan vad gäller bl. a vikariesituationer eller schemabrytande aktiviteter 

utifrån att skolan har uppmärksammat att frånvaron ökar vid dessa tillfällen. 

De förebyggande insatserna kan vända sig till en, flera eller alla elever på 

skolan men också till personal och vårdnadshavare. 

 

Nedan följer exempel på frågor som kan undersökas utifrån ett förebyggande 

perspektiv: 

 

- Har skolan en lokal frånvarorutin ?  

- Finns det ett systematiskt arbete med analys av frånvaro för att identifiera 

om frånvaron t ex är högre för vissa ämnen, årskurser eller elevgrupper?  

- Hur anpassas schemaläggningen för att förebygga frånvaro?  

- Har skolan samverkan med andra aktörer?  

- Hur fungerar skolans ordningsregler för att skapa trivsel och studiero?  

 

Del 3: Åtgärda frånvaro 

 

Det åtgärdande arbetet innebär att vända frånvaro till närvaro för en enskild 

elev, eller i vissa fall en grupp elever. Skolan ska anpassa sin undervisning till 

elevens behov och på så sätt vara en tillgänglig och inkluderande lärandemiljö 

för alla elever. De främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna kan gå 

in i varandra och få effekt på flera sätt. Om en elev ökar sin närvaro bl. a på 

grund av extra anpassningar i undervisningen som innefattar förbättrad 

tydlighet och struktur så kan det verka förebyggande för gruppen som helhet.  

 

Åtgärderna ska grunda sig på en utredning av orsakerna till frånvaron. Man 

måste i arbetet utgå från varje enskild elev och den elevens unika situation - 

varför kommer inte just den här eleven till skolan och hur kan vi åtgärda det? 
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Det finns också sällan en förklaring till frånvaro utan det är troligen flera 

faktorer som ömsesidigt påverkar varandra. Det kan handla om skolfaktorer, 

elevens hemförhållanden eller individuella faktorer. Därför måste ofta flera 

aktörer såsom skola, vårdnadshavare och socialtjänst med flera samverka för 

att hitta strategier för ökad närvaro. 

 

Problematisk frånvaro 

 

Lärare som uppmärksammar frånvaro informerar vårdnadshavare och mentor 

via SchoolSoft. Detta sker automatiskt när läraren registrerar frånvaro i 

SchoolSoft.  

Mentor ska se över klassens närvaro veckovis för att upptäcka mönster, samt 

göra en större närvaroavstämning månadsvis och rapportera avvikelser och 

åtgärder som vidtagits för personal inom elevhälsoteam på skolan.  

 

Steg 1: Frånvaro oavsett orsak 

 

Exempel A. Tidigt skede av oanmäld frånvaro - även ströfrånvaro från enstaka 

lektioner räknas.  

Exempel B. Återkommande anmäld frånvaro under de senaste 4 veckorna. 

 

Åtgärdsrutin: 

- Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas och uppmärksammas på 

varje tillfälle av oanmäld frånvaro, för att visa omtanke och ta reda på 

anledning till frånvaron. 

- Vid återkommande/oroande frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare och 

elev för att ta reda på frånvaroorsaken och sätter upp ett datum för uppföljning 

med vårdnadshavare och elev inom 2 veckor. 

 

Steg 2: Fortsatt frånvaro 

 

Exempel A Andra till tredje tillfället av oanmäld frånvaro inom 3 veckor efter 

att åtgärder i steg 1 vidtagits. 

Exempel B. Fortsatt hög och/eller oroande frånvaro. 

 

Åtgärdsrutin: 

- Mentor bokar möte med elev och vårdnadshavare.  

- En enkel kartläggning (se bilaga 2) genomförs under eller i samband med 

mötet beroende på vad som blir bäst för eleven. Dokumentation av den enkla 

kartläggningen sker i elevanteckning, DF Respons. 

Tid bokas in för uppföljningsmöte inom 2 veckor. 
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Steg 3: Fortsatt frånvaro trots åtgärder 
 

Exempel A. Fortsatt hög frånvaro två veckor efter uppföljningsmötet i steg 2. 

Exempel B. Frånvaro fortsatt hög och/eller upprepad. 

 

Åtgärdsrutin: 

- Mentor diskuterar frånvaron i arbetslaget för att kartlägga eventuella 

mönster.  

- Mentor fyller i steg 1 av anmälan om frånvaro i DF-Respons (bifoga den 

enkla kartläggningen i anmälan) 

Dokumentation av åtgärder sker i ”Anmälan och utredning om frånvaro” i 

DF-Respons, vilket innebär att huvudman får information om frånvaron och 

skolans arbete. 

- Rektor beslutar om utredning. 

- Mentor bokar möte med vårdnadshavare och elev.  Representant från EHT 

bjuds in till mötet.  

 

En fördjupad kartläggning vid problematisk skolfrånvaro (se flik 3 i 

modulen i DF-respons) genomförs före eller efter mötet för att utreda frånvaro 

djupare utifrån elevens perspektiv. Mentor, representant från EHT eller annan 

personal - beroende på vad som blir bäst för eleven - genomför den fördjupade 

kartläggningen med eleven. 

 

- EHT gör en bedömning kring eventuella åtgärder: 

* Utredning av ev. särskilt stöd 

* Rekommendation om kontakt med öppenvården? 

* Anmälningsmöte/orosanmälan till socialtjänsten?  

* Externa kontakter som BUMM (första linjen), BUP, Habilitering, andra 

vårdaktörer? 

 

- Strukturerat arbete kring närvaron påbörjas efter individuell plan som skolan 

skapat i samråd med elev och vårdnadshavare. Mentor följer upp med 

vårdnadshavare och eleven inom 2 veckor för att stämma av om närvaron ökat 

efter insatta åtgärder. 

 

Steg 4: Fortsatt hög frånvaro trots strukturerat arbete 

Eleven har efter uppföljning i steg 3 fortsatt hög frånvaro. 

 

Åtgärdsrutin: 

- Mentor bokar in möte med elev och vårdnadshavare. Skolledning och/eller 

representant från EHT deltar.  

- Återkoppling till EHT. 

- Rektor/EHT beslutar om nätverksmöte/orosanmälan till socialtjänsten.  
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Steg 5: Uppföljning 

- Uppföljningsmöten bokas in kontinuerligt av mentor, med eventuellt stöd 

från EHT, kontinuerligt med 4-8 veckors intervall. Eventuella externa 

kontakter bjuds in efter behov.  
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Bilaga 1 

Checklista – problematisk frånvaro 
Steg Exempel Åtgärdsrutin Ansvarig Dokumentation 

 
 

1. 

 
 

Frånvaro,  

oavsett orsak 

 

A: Tidigt skede av  

oanmäld 

frånvaro, 

även 

ströfrånvaro  

 
B: 

Återkommande  

anmäld frånvaro  

 

 
 

Mentor kontaktar  

vårdnadshavarna. 

Vid återkommande  

frånvaro utreder 

mentor frånvaroorsaken 

med elev och  

vårdnadshavare. 

Mentor bokar tid för 

uppföljningssamtal. 
 

 
 

Mentor 

 
 

Dokumentation i  

form av  

tjänsteanteckning. 

Arkiveras i  

form av elevanteckning i 

DF-Respons/elevakt. 

 

 

2. 

 

 

Fortsatt frånvaro. 

 

A: Andra till  

tredje  

tillfället oanmäld  
frånvaro inom 3v.  

efter att åtgärder 

i steg 1 vidtagits. 

 

B: Fortsatt hög  

/oroande 

frånvaro 

 

 

 

Mentor bokar in  

möte med elev och  

vårdnadshavare. 

Enkel kartläggning,  

se mall, genomförs. 
 

Mentor bokar in tid  

uppföljningsmöte – 

inom 2 veckor. 

 

 

 

 

Mentor 

 

 

Enkel kartläggning, se 

mall. Arkiveras i  

elevanteckning. 

 

 

3. 
 

Fortsatt frånvaro  

trots åtgärder i 
steg 2. 

 

A: Fortsatt  

frånvaro, två  

veckor efter  

uppföljningsmöte 

i steg 2. 

 

B: Frånvaro  
fortsatt hög  

och/eller  

upprepad 

 

Rektor  

informeras  
om frånvaron  

via anmälan i  

DF-Respons. Beslutar om  

utredning. 

 

Mentor bokar möte  

med vårdnadshavare och 

elev. 

”Fördjupad 
kartläggning…”, 

genomförs. 

 

Diskussion i  

arbetslaget. 

 

EHT gör bedömning  

och beslutar om ev.  

åtgärder. 

 
Fortsatt strukturerat 

arbete för att öka  

närvaron. Mentor  

följer upp insatserna  

med elev och  

vårdnadshavare,  

inom 2 veckor. 

 

Mentor, EHT 

 

Fördjupad kartläggning…  

görs under flik 3 i  
Anmälan och  

utredning om frånvaro 

i DF-Respons.  

 

Anmälan om  

frånvaro med  

bifogade  

kartläggningar, 

dokumenteras/arkiveras i 
DF-Respons. 
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Checklista – problematisk frånvaro (forts) 

 
Steg Exempel Åtgärdsrutin Ansvarig Dokumentation 

 

 

4. 

 

 

Fortsatt hög  

frånvaro trots  
strukturerat 

arbete. 

 

Eleven har  

fortsatt hög 

frånvaro efter  

uppföljning i steg 

3. 

 

 

 

Mentor bokar in  

möte med elev och  
vårdnadshavare där  

skolledning/EHT-

representant deltar. 

 

Återkoppling till  

EHT. 

Rektor/EHT beslutar  

om vidare åtgärder,  

så som nätverksmöte, 

orosanmälan etc. 
 

 

 

Mentor, 

EHT,  
rektor 

 

 

Anmälan och utredning 

om frånvaro i DF- 
Respons. 

 

 

Ev. Orosanmälan i sin  

helhet arkiveras  

separat, under  

sekretess. 

 

 

5.  

 

 

Uppföljning 

 

 

Uppföljning med 4-8 

veckors intervall tills  

den oroande  

frånvaron  

upphört. 

 

 

 

Mentor, EHT 

 

 

Elevanteckning - DF- 

Respons. 
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Bilaga 2 

Enkel kartläggning vid skolfrånvaro  
 

Instruktioner 

 

Inför mötet 

- Mentor bjuder in vårdnadshavarna och informerar om syftet med mötet. 

- Avsätt 30 minuter till mötestiden. 

 

Under mötet 

- Visa elev och vårdnadshavare hur kommunens närvarorutin ser ut och vilket 

steg ni är på idag. Lämna ett exemplar av checklistan till vårdnadshavarna. 

- Dokumentera i blanketten Enkel kartläggning. 

- Avsluta med genomgång om vad ni kommit överens om. Lämna kopia av 

kartläggningen till vårdnadshavare. 

- Boka uppföljningsmöte. 

 

Att tänka på 

Viktigt att elevens perspektiv framkommer i kartläggningen. Enkel kartläggning kan 

behöva genomföras enskilt med eleven inför mötet, beroende på vad som blir bäst för 

eleven. 
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Enkel kartläggning - skolfrånvaro  
Närvarande: 

Datum: 

Skola: 

Elevens namn och klass: 

Vårdnadshavares namn och telefonnummer: 

 

Anmäld frånvaro i % under de senaste 4 veckorna: 

Oanmäld frånvaro i % under de senaste 4 veckorna: 

 

Frågeställningar till eleven: 

 

1. Hur mår du just nu? 

 

2. Kan du beskriva några orsaker till din skolfrånvaro? 

- Är det någonting hemma eller i skolan som bidrar till skolfrånvaron? 

 

3. Hur fungerar det i skolan? 

- Vad är det som fungerar bra/mindre bra? 

 

4. Vad kan du göra för att öka din närvaro? 

 

5. Vad kan vårdnadshavare göra för att öka din närvaro? 

 

6. Vad kan mentor göra för att öka din närvaro? 

- Åtgärderna ska svara på de orsaker eleven angett till sin frånvaro 

 

7. Vad tycker du att skolan kan göra för att hjälpa dig att öka närvaron i skolan? 

- Behöver vi göra några förändringar i klassrum, i olika ämnen, i matsal eller på raster. 

 

 

Summering av åtgärder för att öka din skolnärvaro: 

- Åtgärd, vem utför/ansvarar för åtgärden, när ska åtgärden genomföras 

 

Datum för uppföljning (inom 2 veckor): 

 

Underskrift elev: 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 

Underskrift skolans representant: 
 


