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1. Inledning
Denna rapport redovisar statistik för höstterminen 2019 till barn- och 
ungdomsförvaltningen inkomna skolpliktsanmälningar och närvaro utifrån skolornas 
rapportering i SchoolSoft. 

Utgångspunkten i närvaroarbetet är:

- att hanteringen av skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt.
- att det finns fungerande och väl kända riktlinjer och rutiner för bevakning av 

elevernas skolgång så att inga elever som är folkbokförda i kommunen 
hamnar vid sidan av skolsystemet.

- att rutiner finns för att systematiskt följa upp pågående skolpliktsärenden, 
som också hjälper skolorna i sitt arbete med problematisk frånvaro.

- att tidigt kunna identifiera och bryta frånvaro samt främja närvaro genom att 
kontinuerligt analysera den samlade, övergripande bilden (statistiskt 
underlag) av elevers frånvaro. 

Utifrån Vallentuna kommun riktlinjer för skolpliktsbevakning ska en 
skolpliktsanmälan göras till hemkommunen om frånvaron överstiger 30 procent 
under två månader oavsett frånvarons orsaker, detta gäller både kommunala skolor 
som fristående och utomkommunala skolor.

Om en elev är borta 10 procent under ett läsår blir det räknat i tid ca 74 timmar eller 
3,5 veckor, i ett kort perspektiv handlar det om en halv dag i veckan. Om en elev är 
borta 20 procent under ett läsår blir det räknat i tid ca 148 timmar eller 7 veckor. I ett 
kort perspektiv handlar 20 procents frånvaro om en dag i veckan.

Det finns olika typer av frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller 
anmäld/oanmäld, så förlorar eleven undervisningstid. 
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2. Skolpliktsbevakning
Kommuner måste ha kunskap om frånvarosituationen vid sina skolor för att kunna ta 
sitt ansvar. Det innebär att kunna identifiera, analysera och dra slutsatser samt ge 
stöd åt skolorna. Kommunen ska bistå skolorna i komplicerade elevärenden som 
kräver insatser av olika aktörer. (Skolinspektionens ”Riktad tillsyn rapport” 2011-06-28)

En förutsättning för att hemkommunen ska kunna kontrollera att alla skolpliktiga 
elever fullgör sin skolgång och få sin rätt till utbildning tillgodosedd är att det finns 
rutiner för skolpliktsbevakning. (Skolverket 2012)

2.1 Skolpliktsärenden

Antal aktiva skolpliktsärenden för både kommunala och fristående verksamheter 
2019-12-31 är 156 stycken. 

Diagrammet nedan visar antalet skolpliktärenden fördelat på skolorna, ht-19.
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Diagrammet nedan visar antalet skolpliktärenden fördelat per årskurs över tid, 
höstterminerna 2017-2019.

Åk F Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
HT 2017 0 2 1 5 4 11 5 16 16 28 88
HT 2018 1 1 2 3 5 9 19 16 29 34 119
HT 2019 4 3 3 11 7 16 15 24 34 39 156
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Diagrammet nedan visar hur skolpliktsärenden är fördelade per kön, höstterminen 
2019.
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Diagrammet nedan visar hur ärenden är fördelade per årskurs (åk 7-åk 9) och per kön 
under höstterminen 2019.
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Antalet skolpliktsanmälningar har ökat under ht-19. En förklaring till ökningen kan 
vara att förvaltningen under ht-19 gjorde riktade insatser på skolorna kring frånvaro. 
Frågorna som aktualiserades var skyldigheten att anmäla skolpliktsbevakning samt 
själva processen om skolpliktsbevakning. 

När en skolpliktsbevakningsprocess startar gör skolan en utredning om elevens 
frånvaro. Det kan handla om att ta kontakt med externa samverkanspartners som 
socialtjänsten och centrala barn- och elevhälsan. Vid behov startar skolan en anmälan 
och utredning om särskilt stöd och sätter in insatser för återgång till skolan. 
Insatserna följs upp tillsammans med vårdnadshavare, elev och eventuell extern 
samverkanspartner.

3. Frånvaro kommunala skolor ht-19
Frånvarostatistiken för höstterminen 2019 är hämtad från SchoolSoft under perioden 
2019-01-01 – 2019-12-31.

Möjliga felkällor till statistiken:

 Inrapporteringen kan variera mellan skolor/lärare
 Ej uppdaterade klasslistor/elevantal
 Elever som är frånvarande rapporteras som närvarande
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I diagrammen nedan presenteras totala frånvaron, samtliga elever fördelat i 
kategorier och per skola.
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Nedan presenteras diagram där frånvaron är fördelat i kategorier per skola och över 
tid.
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HT 2018 15% 16,30% 21,80% 22% 24,60% 14,70% 19,40% 22,40% 21,90%
VT 2019 21,6% 22,0% 24,9% 27,7% 32,8% 26,6% 23,2% 27,0% 30,1% 24,0%
HT 2019 14,2% 18,8% 19,4% 19,2% 17,6% 14,2% 15,9% 13,1% 13,3% 15,4%
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BS ROS GVS HS KAS KS KÅS LS
HGS 
inkl 

Topasen

SU 
Atlas/  
Clavis

HT 2018 0,8% 0,5% 3,7% 1,6% 2,1% 1,0% 2,0% 1,1% 9,4%
VT 2019 1,5% 3,2% 1,4% 6,1% 4,6% 1,6% 0,0% 2,0% 2,8% 9,4%
HT 2019 0,64% 1,80% 1,61% 3,08% 2,93% 0,41% 1,87% 0,60% 3,61% 32,69%
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4. Resultat
Det är en generell förbättring i frånvarostatistiken, framför allt jämfört med vt-19, 
men även jämfört med ht-18. Resultatet behöver förstås utifrån att elevers frånvaro 
kan förändras under ett år och skolors arbete med närvarofrämjande insatser kan 
leda till att elever som ökar sin närvaro försvinner från en del i statistiken för att 
istället finnas med i en annan. 

Avvikande i resultaten är att SU-gruppernas frånvaro har ökat markant. På 
Hagaskolan har gruppen med frånvaro högre än 20 procent ökat men gruppen med 
frånvaro 10-20 procent har minskat. Detta beskrivs närmare i följande kapitel.

4.1 Beskrivning och analys

Generellt har frånvarofrågor aktualiserats ute på skolorna, huvudman och 
rektorsgrupp under läsåret 2019-2020.  För bättre uppföljning och insatser följs 
frånvaro för elever upp i skolornas EHT-möten månadsvis sedan augusti 2019. 
Kommunikation hem-skola i föräldramöten och föräldrasamråd har tagit upp 
frånvarofrågor och ledighet från skolan. Kuratorsnätverk har tagit fram ett förslag till 
tydligare rutiner för hur skolpersonal ska agera kring frånvaro tidigt och dessa rutiner 
kommer implementeras successivt fram till hösten 2020.

4.1.1 SU-grupperna

SU-gruppernas frånvaro har ökat. Atlas och Clavis hade under höstterminen 2019 
totalt cirka 50 elever varav:
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 7 st. elever med 10-20% frånvaro 
 4 st. elever 20-30 % frånvaro 
 17 st. elever med mer än 30 % frånvaro 

Av de 17 elever som har problematisk (mer omfattande) frånvaro är nio elever nya i 
verksamheten sedan höstterminen 2019. Flera av dessa elever har en bakgrund med 
mycket hög frånvaro och där vissa har varit så kallade hemmasittare.

Analysen är att det är viktigt att tydliggöra skolans uppdrag i frånvaroarbetet. Viktigt 
är även att ha ett långsiktigt perspektiv och exempelvis bjuda in externa aktörer för 
samarbete. Ett uthålligt arbete och goda relationer till såväl elev som vårdnadshavare 
leder ofta till att eleven går i skolan i större utsträckning. 

4.1.2 Hagaskolan

På Hagaskolan, inklusive Topasen, har gruppen med större frånvaro än 20 % ökat, 
medan gruppen med frånvaro 10-20 % har minskat. 

Förbättringen för gruppen med frånvaro 10-20 % beror enligt Hagaskolan på 
kommunikationsinsatser, tidig kontakt med vårdnadshavare, samarbete med 
socialtjänsten och öppenvården samt systematisk uppföljning på EHT-möten. För 
gruppen med högre frånvaro än 30 % ser skolan samband mellan olika 
funktionsnedsättningar (NPF, läs och skrivsvårigheter) samt psykisk ohälsa. 

Hagaskolan har tagit emot många nya elever och många har haft problematisk 
frånvaro sedan tidigare eller skolsvårigheter som nu har lett till frånvaro.  Det har 
dessutom skett stora organisationsförändringar vilket medfört visst 
informationsglapp som försvårat skolans elevhälsoarbete. Svåra ekonomiska 
förutsättningar inför ht-19 har också bidragit till att det har varit svårt att hitta bra 
lösningar i detta arbete som dessvärre är resurskrävande. Nya elever som kommer 
med problematisk frånvaro är svåra att arbeta med då ett lyckat närvaroarbete bygger 
mycket på relationer.

4.2 Pågående och planerade insatser

Vallentuna kommun deltar under 2020 i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning för att öka skolorganisationens kunskap 
om orsaker till frånvaro samt utveckla arbetssätt för att motverka frånvaro samt 
förebygga och främja närvaro.

4.2.1 SU-grupperna

För SU-grupperna har ett första steg i frånvaroarbetet varit att komma igång med att 
eleven kommer till skolan regelbundet med anpassat schema, fokus på valda ämnen 
och vikten av att bygga relation med några få vuxna för att öka förtroendet för skolan 
och skapa förutsättningar för högre närvaro. Viktigt har även varit att arbeta med 
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elevernas vårdnadshavare, öka deras förtroende för skola och visa på möjligheten att 
skapa en skolsituation som deras barn klarar av att delta i. I vissa fall finns ett 
pågående samarbete med socialtjänsten och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) där 
skolan deltar, medan i andra fall har skolan initierat kontakt i form av orosanmälan 
eller stöd till vårdnadshavare att själva söka stöd.

Elevgruppen som har frånvaro 20-30 % är relativt liten. Om eleven får en fungerande 
skolgång och ökar närvaron till mer än 70 %, bedöms eleven ha god närvaro. En viktig 
slutsats är att frågan om elevers frånvaro är komplex och kring varje elev behöver en 
kartläggning göras utifrån en mängd faktorer. 

Elever som har mer än 30 % frånvaro över tid är skolpliktsbevakade.

4.2.2 Hagaskolan

Hagaskolan planerar för ett strategiskt arbete med att göra undervisningen tillgänglig 
för alla. Exempel på insatser är anpassad studiegång för ”återinskolning”, 
resurspersonal som möter de olika behov och skapar goda relationer. När skolan 
matchar rätt kompetens och bemötande, syns också resultat. 

Skolan arbetar även vidare med vårdnadshavare för att få bort onödiga ledigheter, 
utveckla ytterligare samarbete med socialtjänsten och öppenvården. Det finns även 
funderingar på att förstärka mentorskapet för att få till en tätare uppföljning kring 
varje enskild elev. 


