
Riktlinjer för skolpliktsbevakning i grundskolan  
i Simrishamns kommun 

Bakgrund
Ansvaret för att skolplikten fullgörs vilar enligt 
7 kap skollagen på tre parter; vårdnadshavare, 
hemkommun och huvudman. Den som har 
vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att 
barnet fullgör sin skolplikt. Skolan är skyldig att 
dokumentera elevens närvaro och frånvaro. Om 
en elev utan giltigt skäl uteblir från den obli-
gatoriska verksamheten, ska rektorn se till att 
elevens vårdnadshavare blir informerad samma 
dag. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 
vårdnadshavare inte informeras samma dag. I 
Simrishamns kommun har det praktiska ansvaret 
för rapportering av närvaro/frånvaro delegerats 
till rektor.  
 Rektor ansvarar för att skolan har rutiner för 
kontroll av närvaro och frånvaro och ska återrap-
portera frånvaro till huvudmannen, i enlighet 
med dessa riktlinjer.
 Det är viktigt att alla, både personal, elever och 
vårdnadshavare känner till vad som gäller och är 
medvetna om konsekvenserna av att eleven inte 
deltar i utbildningen.

Huvudmannens ansvar
Huvudmannen (dvs kommunen) har ett ansvar 
enligt 7 kap 22 § skollagen att se till att eleverna 
i dess grundskola och grundsärskola fullgör 
sin skolgång. Huvudmannen för specialskola/
sameskola ska se till att deras elever fullgör sin 
skolgång. Huvudmannen är den som anordnar 
den utbildning som eleven deltar i och kan vara 
densamma som hemkommun men kan också 
t.ex. vara fristående skola eller annan kommun.

Riktlinjer
Samtliga grundskolor och grundsärskolor, både 
kommunala och fristående, är skyldiga att rap-
portera frånvaro till barn- och utbildningsför-
valtningen för de elever som är folkbokförda i 
Simrishamns kommun.

Kommunala skolor i Simrishamns kommun
All frånvaro kommunala grundskolor och 
grundsärskolor, ska rapporteras i Dexter. Om 

frånvaron överstiger 10% under en månad ska 
detta anmälas till rektor. Elevens mentor ansvarar 
för detta. Rektor ansvarar för att orsaken till från-
varon utreds enligt skolans rutiner och att samtal 
med vårdnadshavaren kommer till stånd. Rektor 
ska då också informera om vårdnadshavarens och 
kommunens ansvar. Ett sådant samtal ska doku-
menteras.

Samtliga skolor med elever som är folk-
bokförda i Simrishamns kommun
När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en 
fristående skola eller utan giltig orsak är frånva-
rande i betydande utsträckning från obligatoriska 
inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift 
om detta till hemkommunen.
 Om frånvaron överstiger 20% ska en skolplikts-
anmälan lämnas till huvudmannen göras oavsett 
frånvarons orsaker.  
 Rektor anmäler frånvaro till barn- och utbild-
ningsförvaltningen. I anmälan skall redovisning 
av skolans insatser, åtgärder samt resultat redovi-
sas. Utsedd handläggare rapporterar till förvalt-
ningschefen för vidare information till Barn- och 
utbildningsnämnden.

Barn – och utbildningsnämnden
Nämndens arbetsutskott följer regelbundet upp 
ärenden som rapporterats till förvaltningen. 
Nämnden kan fatta beslut om åtgärder, t.ex. vites-
föreläggande gentemot vårdnadshavare som inte 
fullgör sina skyldigheter (7 kap 23 § skollagen). 
 
Lagrum som dessa riktlinjer har sin grund i:

• 7 kap 20–23§§ skollagen
• Arbete med att främja närvaro och uppmärk-

samma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, 
Allmänna Råd, Skolverket
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