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Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Denna rapport redovisar statistik gällande närvaro och frånvaro på Vallentuna 
gymnasium vårterminen 2021. Syftet är att ge utbildningsnämnden underlag för att 
kunna följa upp kvaliteten i verksamheten genom att ta del av statistik och de insatser 
som görs för eleverna på Vallentuna gymnasium kopplat till närvaro. Rapporten tas 
fram två gånger per år efter avslutad termin. 

Samtliga Vallentuna kommuns skolor arbetar aktivt med att främja närvaro och att 
tidigt kunna identifiera och bryta frånvaro. Genom det insamlade statistiska 
underlaget kan skolorna kontinuerligt analysera den samlade, övergripande bilden av 
elevers frånvaro och organisera och planera insatser. Det finns olika typer av 
frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller anmäld/oanmäld, så förlorar 
eleven undervisningstid.

Statistiken som redovisas i denna rapport avser närvaro och frånvaro utifrån 
gymnasiets rapportering i SchoolSoft.  Dessutom redovisas anmälningar till CSN om 
elever som inte är heltidsstuderande på grund av ogiltig frånvaro - och därmed får 
indragen studiehjälp. Frånvarostatistiken för vårterminen 2021 är hämtad från 
SchoolSoft under perioden 2021-01-01 till 2021-06-30.
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Inledning
Denna rapport redovisar statistik gällande närvaro och frånvaro på Vallentuna 
gymnasium vårterminen 2021. Syftet är att ge utbildningsnämnden underlag för att 
kunna följa upp kvaliteten i verksamheten genom att ta del av statistik och de insatser 
som görs för eleverna på Vallentuna gymnasium kopplat till närvaro. Rapporten tas 
fram två gånger per år efter avslutad termin. 

Statistiken som redovisas avser följande: 

 närvaro och frånvaro utifrån gymnasiets rapportering i SchoolSoft samt 
 anmälningar till CSN om elever som inte är heltidsstuderande på grund av 

ogiltig frånvaro - och därmed får indragen studiehjälp.

1. Närvaroarbete
Utgångspunkterna i närvaroarbetet i Vallentuna kommuns samtliga skolor är att:

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

 på en organisationsnivå analysera frånvaromönster för att kommande läsår 
planera organisering och insatser i verksamheten. 

Det finns olika typer av frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller 
anmäld/oanmäld, så förlorar eleven undervisningstid. 

2. Frånvaro Vallentuna gymnasium 
Frånvarostatistiken för vårterminen 2021 är hämtad från SchoolSoft under perioden 
2021-01-01 till 2021-06-30.

Möjliga felkällor till statistiken:

- Inrapporteringen kan variera 
mellan program/lärare

- Ej uppdaterade klasslistor/
elevantal

- Elever som är frånvarande 
rapporteras som närvarande

FAKTA Frånvaro

Om en elev är borta 10 procent under ett läsår 

motsvarar det cirka 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 

motsvarar det cirka 148 timmar, eller 7 veckor. 

I ett kort perspektiv handlar det om en dag i 

veckan.
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Grunddata elevunderlag Vallentuna gymnasium:

Antal elever maj 2021
Antal elever totalt 344
Antal elever högskoleförberedande program 152
Antal elever yrkesprogram 119
Antal elever introduktionsprogram 73

2.1 Elever med indragen studiehjälp på grund av 
ogiltig frånvaro

Tabellen nedan avser de elever som under våren 2021 och fram till juni 2021 fått 
beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro. Det innebär att CSN 
någon gång under läsåret har stoppat utbetalningen av studiehjälp efter att skolan har 
anmält att en elev inte längre är heltidsstuderande. Anmälan till CSN görs vid fyra 
timmars ogiltig frånvaro under en period om en månad. 

Tabell 2.1.1. Antal elever samt andel eleverna som fått ett beslut av CSN om indragen 
studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro

 Vallentuna gymnasium 18/19 19/20 20/21 Vt-21 Stockholms 
län 19/20

Antal elever 41 41 66 23 7592
Andel elever 12,4% 13% 19% 6,6 % 10%

Källa: CSN för läsåren 2018/2019 och 2019/2020 samt Stockholms län. Vallentuna 
gymnasiums egen statistik för läsåren 2020/2021 samt vt-21. 

2.1.1 Kommentar till resultatet

Gymnasiet påbörjade under läsår 2015-2016 ett arbete för att tydligare följa upp och 
anmäla till CSN de elever som på grund av ogiltig frånvaro inte längre räknades som 
heltidsstuderande. Första läsåret innebar det att Vallentuna kommun hade högst 
andel rapporterad frånvaro i hela Sverige. Andelen elever med beslut från CSN om 
indraget studiemedel var sedan relativt konstant under läsåret 18/19 och 19/20. 
Vallentuna gymnasium rapporterar in underlag till CSN sex gånger per läsår. En 
rapporteringsperiod sträcker sig från december till januari vilket kan påverka siffran 
för VT-21.  
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2.2 Fördelning av närvaro och frånvaro i förhållande 
till undervisningstid

Följande statistik som redovisas under kapitel 2 visar hur den totala 
undervisningstiden på Vallentuna gymnasium är fördelad vad gäller närvaro eller 
frånvaro av olika anledningar för eleverna, totalt för hela gymnasiet och uppdelat i 
programkategorier. Med total undervisningstid avses maximal undervisningstid för 
en elev multiplicerat med antal elever i Vallentuna gymnasium. Total närvaro visar 
hur stor andel av den totala undervisningstiden som faktiskt har rapporterats som 
elevnärvaro. 

Diagram 2.2.1 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga elever 
på Vallentuna gymnasium under vårterminen 2021. 
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2.2.1 Fördelning av närvaro och frånvaro i förhållande till 
undervisningstid – fördelat på programkategorier

Diagram 2.3.1 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga elever 
på högskoleförberedande program.
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Diagram 2.3.2 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga 
elever vid yrkesprogram.
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Diagram 2.3.3 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga 
elever vid introduktionsprogram. 
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Källa: SchoolSoft

2.2.2 Andel oanmäld frånvaro fördelad mellan 
programkategorier

Nedan redovisas hur andelen oanmäld (ogiltig) frånvaro av total undervisningstid för 
respektive programkategori på Vallentuna gymnasium. Tabellen visar andel oanmäld 
frånvaro för respektive programkategori i förhållande till totala undervisningstiden 
för respektive programkategori. 

Diagram 2.4.1 Visar fördelning av oanmäld (ogiltig) frånvaro i andel av total 
undervisningstid fördelat på program.
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Källa: SchoolSoft

2.2.3 Kommentar till resultat för närvaro och frånvaro i 
förhållande till undervisningstid

Andel närvarotimmar är 82 procent på högskoleförberedande program och 86 
procent på yrkesprogram. I jämförelse så ligger introduktionsprogrammen, IM, som 
helhet lägre med 69 procent närvarotimmar. 

3. Frånvarons omfattning, andel elever med hög 
frånvaro
Redovisningen delar in frånvaron in i tre grupper utifrån frånvarons omfattning i 
procent:

 Grupp 1: 10-20 %
 Grupp 2: 20-30 %
 Grupp 3: > 30 %

Nedan redovisas varje grupp fördelat på program vid Vallentuna gymnasium 
vårterminen 2021.

3.1 Andel elever i frånvarogrupp 1

Diagram 3.1.1 Visar andel elever med frånvaro på 10-20 procent, totalt på Vallentuna 
gymnasium samt fördelat på program.
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3.2 Andel elever i frånvarogrupp 2

Diagram 3.2.1 Visar andel elever med frånvaro mellan 20-30 procent, totalt på Vallentuna 
gymnasium samt fördelat på program.
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3.3 Andel elever i frånvarogrupp 3

Diagram 3.3.1 Visar andel elever med frånvaro > 30 procent, totalt på Vallentuna gymnasium 
samt fördelat på program.
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3.3.1 Kommentar till resultat för frånvarons omfattning

Totalt på Vallentuna gymnasium har 25 procent av eleverna en frånvaro på 10-20 
procent. 10 procent har en frånvaro på 20-30 procent och 17 procent har en frånvaro 
på mer än 30 procent. 

Statistiken för frånvarogrupp 3, frånvaro över 30 procent, visar att det är eleverna på 
de högskoleförberedande programmen som har störst frånvaro, 20 procent av dessa 
elever har en frånvaro i den omfattningen.  Detta innebär att dessa elever missar  
motsvarande 1-2 skoldagar per vecka utslaget över ett helt år. 

Introduktionsprogrammen har också en hög andel elever med en frånvaro över 30 
procent. 19 procent av eleverna på introduktionsprogrammen finns i denna 
frånvarokategori. Yrkesprogrammen har lägre andel elever med den högsta 
frånvaron, där är andelen 13 procent.  

4. Sammanfattande kommentarer till resultatet 
och beskrivning av pågående insatser kopplat 
till resultatet

4.1 Jämförelse av närvaro och frånvaro mellan de 
olika programmen

Resultaten för vårterminen 2021 visar att 33 procent av eleverna på de 
yrkesförberedande programmen har en frånvaro mellan 10-20 procent. Motsvarande 
siffra för de högskoleförberedande programmen är 26 procent. Detta resultat skiljer 
sig från tidigare år då de högskoleförberedande programmen hade störst andel elever 
inom denna frånvarokategori. 

För kategori 2, frånvaro mellan 20-30 procent är det i princip samma resultat för 
både högskoleförberedande och yrkesprogram, 12 respektive 11 procent. Endast 3 
procent av eleverna på introduktionsprogrammen har en frånvaro mellan 20-30 
procent.   

4.2 Samarbete med socialtjänsten och deltagande i 
utvecklingsprogram för ökad närvaro

Vallentuna kommun och gymnasium har inlett ett pilotprojekt med socialtjänsten i 
kommunen kring just närvaro, där vårdnadshavare, skola och öppenvård samverkar 
kring elever med hög problematisk frånvaro. Utbildningsnämnden, tillsammans med 
Vallentuna gymnasium, deltog i Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning som avslutades i början av 2021. 
Programmet syftar till att öka kunskapen om studieavbrott och frånvaro samt till att 
utifrån gymnasiets närvaro och resultat, analysera och identifiera vilka insatser som 
krävs för att öka elevnärvaron i skolan.  



9

4.3 Andra främjande och förebyggande insatser

Andra insatser som görs för att motverka frånvaro samt förebygga och främja närvaro 
på Vallentuna gymnasium är; 

 Individuella studieplaner som är anpassade efter elevers behov och 
förutsättningar

 Anpassade lärmiljöer 
 Nivå- och kravanpassningar på individnivå
 Specialpedagogiska insatser
 Nära mentorskap 
 Täta kontakter med vårdnadshavare
 NPF-utbildade lärare
 Skolpsykolog handleder personal
 Studiemotiverande insatser, exempelvis;

o Möjlighet att praktisera i varierande omfattning utifrån elevers behov
o Schemalagd träning på Sports Club en halv dag/vecka 
o Individanpassade scheman
o Dagliga telefonsamtal med elever som inte kommer till skolan

5. Pågående och planerade insatser

Åtgärd Förväntad effekt

Utveckla och säkerställa 
att rutin för att tidigt 
identifiera och åtgärda 
skolfrånvaro är känd och 
används på gymnasiet

 Ökad sannolikhet för att tidigt identifiera elever 
med problematisk frånvaro

 Ökade förutsättningar för likabehandling av elever 
med problematisk frånvaro

Implementering av 
processen Utredning av 
skolfrånvaro” i digitala 
systemet DF Respons

 Huvudman får information om när rektor fattar 
beslut om att utreda problematisk frånvaro

 Underlättar framtagande och sammanställning av 
statistik, exempelvis till utbildningsnämnden

Samverkan mellan barn- 
och 
ungdomsförvaltningen 
och socialförvaltningens 
öppenvård och andra 
externa aktörer

 Ökade förutsättningar för samverkan i syfte att ge 
stöd till elever och vårdnadshavare

 Fler insatser för att främja ökad skolnärvaro

Kommungemensamt 
samarbete kring 
skolfrånvaro inom 
ramen för Tryggare 
Vallentuna

 Ökade förutsättningar för likabehandling av elever 
med problematisk frånvaro

 Mer proaktivt än reaktivt arbete
 Tydligare samverkansformer
 Fler aktörer involveras kring eleven
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