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Ormstaskolans 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 utbildningschef 

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 Ormstaskolan. 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 vi 

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. Vi har engagerad personal som har höga förväntningar på våra 

elever och följer upp ifall eleven är frånvarande från skolan.  

Att främja, förebygga och åtgärda – vad menas med det? 

Att främja skolnärvaro innebär att skolan aktivt arbetar 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 kommunens hemsida, HÄR. 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 på 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 

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. 

Skolans personal är alltid välkommen att vända sig till någon ur 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 främja närvaro på skolan: 

- Alla elever ska känna sig trygga med att komma till skolan och Tryggare 

Ormsta som är Ormstaskolans likabehandlingsorganisation arbetar för att 

förebygga och för att hantera uppkomna trakasserier och kränkande 

särbehandling. 

- Trygghetsrådet är skolans länk mellan elever och Tryggare Ormsta i syfte att 

öka elevinflytandet för att göra Ormstaskolan till en trygg skola.   

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. 

- Skolkurator informerar elever om vikten av att vara i skolan. Detta sker en 

gång per termin.  

- Skolan samarbetar med handläggare från barn- och/eller ungdomsgruppen 

på socialförvaltningen. 

 
Elevers närvaro ska varje dag registreras och rapporteras digitalt i Schoolsoft av 
ansvarig pedagog. Vid vikarie ser biträdande rektor till att rutinerna följs.  

Klasslärare/mentor ansvarar för att ha en god överblick över sina elevers närvaro för 

att kunna se eventuella mönster av frånvaro. Ansvarig biträdande rektor har 

kontinuerlig kontakt med respektive arbetslag för att följa upp elevernas närvaro.   

 

 

http://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Grundskola-och-fritidshem/Lov-och-ledighet/Ansok-om-ledigt/
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Att åtgärda frånvaro - rutin vid elevers frånvaro  

Steg 1  

Detta sker vid första tillfället vid oanmäld frånvaro under de senaste fyra veckorna 

 Vårdnadshavare kontaktas alltid per telefon utöver den automatiska 

information som sker genom Schoolsoft. Skolan är skyldig att snarast samma 

dag kontakta vårdnadshavare om eleven inte kommer till skolan och ingen 

frånvaro har anmälts (7 kap 17 § skollagen).  

 Klasslärare/mentor skickar sms eller mail till eleven för att visa att eleven 

saknas i skolan, detta utifrån elevens ålder och mognad.  

 När eleven är tillbaka i skolan frågar klasslärare/ mentor eleven enskilt om 

det är något i skolan som orsakat frånvaron.  

 Klasslärare/mentor dokumenterar kontakten med elev och vårdnadshavare.  

 Oanmäld frånvaro är på sikt en riskfaktor för elevens måluppfyllelse och 

skolans ordinarie rutiner gällande arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram ska följas. 

 Vid misstanke om att ett barn far illa kontaktas alltid rektor eller skolkurator 

som gör en orosanmälan till socialförvaltningen. 

 

Detta sker vid återkommande anmäld frånvaro under de senaste fyra veckorna 
 

 Vid återkommande anmäld frånvaro kontaktar klasslärare/mentor 

vårdnadshavare för att ta reda på orsaken. Tänk på att omfattande 

sjukfrånvaro är en riskfaktor som ska uppmärksammas. Även 

många sena ankomster, speciellt i de lägre åldrarna bör 

uppmärksammas.   

 När eleven är tillbaka i skolan frågar klasslärare/ mentor eleven enskilt om 

det är något i skolan som orsakat frånvaron.  

 Klasslärare/mentor dokumenterar kontakten med elev och vårdnadshavare.  

 Återkommande frånvaro är på sikt en riskfaktor för elevens måluppfyllelse. 

Konsultera skolans SLT för att få stöd i arbetet gällande extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är troligt att orsaken 

till frånvaron behöver utredas och SLT är en viktig samarbetspart här.   

 Vid misstanke om att ett barn far illa kontaktas alltid rektor eller skolkurator 

som gör en orosanmälan till socialförvaltningen. 
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Steg 2 

Detta sker senast då en elev har haft 10 % frånvaro, både anmäld och oanmäld, 

under upp till två månader. 

 

 Klasslärare/mentor bokar ett möte med vårdnadshavare och elev. Anpassa 

mötet utifrån barnets ålder och mognad. Utgå under detta möte ifrån blankett 

”Samtalsstöd vid frånvaro”. 

 Erbjud eleven kontakt med skolkurator och/eller skolsköterska.  

 Klasslärare/mentor återkopplar till arbetslag och till ansvarig biträdande 

rektor som sedan återger informationen under nästkommande EHT.  

 

Dokumentation 
Klasslärare/mentor lämnar in den ifyllda blanketten ”samtalsstöd för att öka närvaro” 

till SLT som för in den i elevens akt, elev (utifrån ålder) och vårdnadshavare får en 

kopia. 

Steg 3 
Vid upprepad frånvaro, om eleven har haft 20 % frånvaro under två månader eller 

om klasslärare upptäcker mönster i elevens frånvaro. 

 

 Klasslärare/mentor ska genom biträdande rektor lämna in en anmälan till 

EHT. 

 EHT bokar möte med vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad ska båda 

vårdnadshavarna kontaktas. Klasslärare/mentor och del av skolans EHT 

deltar på mötet.  

 Eleven deltar på mötet utifrån ålder och mognad. Utgångspunkten är att 

eleven ska vara delaktig.  

 På mötet utvärderar deltagarna de tidigare insatser som gjorts.  

 Skolsköterska bokar vid behov tid med skolläkare, efter överenskommelse 

med vårdnadshavare.  

 Samverka med andra parter runt eleven efter samråd med vårdnadshavare. 

Fritidsgård 

Familjeenheten 

Habiliteringen 

BUP 

BUMM 

Ungdomsmottagningen 

 

Dokumentation 

Mötesansvarig dokumenterar mötet och för in protokollet i elevens akt.  
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Steg 4 
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: 

 

Rådslag: Om skolan i samarbete med elev och vårdnadshavare efter 4-6 veckors 

strukturerat arbete inte lyckats öka elevens närvaro och ingen framgång i ärendet ses 

anmäler skolkurator ärendet till ett rådslag. Vi ska alltså på skolan ha utrett orsakerna 

till frånvaron och satt in åtgärder först, men om detta inte leder till en högre närvaro 

efter 4-6 veckors strukturerat arbete så blir rådslag aktuellt.   

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.  

 

 

 

 

 


