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Hänsyn ska även tas till övriga artiklar som är till-
lämpliga – i detta fallet artiklarna 28 och 29 som 
handlar om barns rätt till utbildning. Skolan har 
ett ansvar för att eleverna ska nå skolans kunskaps-
mål och den lärarledda undervisningen i skolan 
är grunden och förutsättningen för detta. Elever 
har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den 
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 
utbildningen.
 Att barn och ungdomar lämnar grundskolan 
med godkända betyg och en känsla av trygghet, 
trivsel och sammanhang är en stor framgångs-
faktor för den enskilda elevens framtid. Det är av 
avgörande betydelse att vi i skolan aktivt arbetar 
för att främja närvaro bland alla våra elever. 
 Förhållningssättet bygger på en dialog med elev-
en i rutinens olika steg. Med utgångspunkt i det 
som fungerar bra för eleven ska dialogen bygga på 
respekt och nyfikenhet för elevens egen berättelse 
för att stärka möjligheten till ökad skolnärvaro. 
Skolan dokumenterar all planering och alla insat-
ser i Unikum/PMO.

Skolplikt 
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår 
barnet/eleven fyller sex år och upphör vid ut-
gången av vårterminen det nionde skolåret utom 
i undantagsfall enligt 7 kap 10–15 §§ skollagen. 
Det är barnets/elevens vårdnadshavare som har 

ansvar för att barnet fullgör sin skolplikt. Om en 
elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den 
obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att 
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om 
att eleven varit frånvarande. Om det finns särskilda 
skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informe-
ras samma dag. Kommunen ska se till att eleverna 
i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin 
skolgång (7 kap skollagen 2010:800). 

Mål
• Utveckla det förebyggande och främjande 

arbetet med att stärka de positiva 
förutsättningarna för ökad närvaro i skolan och 
motverka skolfrånvaro. 

• Tidig upptäckt och sätta in tidiga insatser.

Förebyggande och främjande arbete 

Elevhälsans övergripande elevhälsoplan  
 

Skolans lokala elevhälsoplaner 

Förhållningssätt i Simrishamns kommuns grundskolor och grundsärskola

I Simrishamns kommun är alla elever saknade när de inte deltar i undervisningen. 
Skola och undervisning är en rättighet för varje elev. Simrishamns kommun 
arbetar för att stärka barnens rättigheter enligt den handlingsplan som antagits av 
kommunfullmäktige 2019–2022. Denna utgår från Riksdagens strategi (2010) om 
att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter:
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
• Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. 
• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.
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Rutiner för:
• Frånvarorapportering • Sjukfrånvaro • Ledighet • Insatser

Rutiner för frånvarorapportering:
• Rektor ansvarar för att personal, vårdnadshavare och elever informeras 

varje läsårsstart om skolans frånvarorutiner.
• Ansvarig lärare kvitterar dagligen sin lektion/lektioner enligt skolans 

rutiner närvaro/frånvaro i Dexter.
• Personalen är väl förtrogen med skolans frånvarorutiner och när dessa 

rapporteras vidare till rektor och elevhälsoteamet.
• Skolan har rutiner för hur den dokumenterade frånvaron i Dexter följs upp 

på arbetslagsnivå och i elevhälsoteamet.
• Skolans egna frånvarorutiner utvärderas årligen.

Ogiltig eller Giltig frånvaro ska behandlas likvärdigt
Utebliven skola = Utebliven kunskapsinhämtning. Varje timme räknas! 

Definition av frånvaro:
• Giltig frånvaro innebär sjukdom intygad av vårdnadshavare eller ledighet 

som har beviljats av mentor/rektor.
• Ogiltig frånvaro innebär frånvaro från undervisningen utan giltiga skäl.
• Ett frånvarotillfälle är ett lektionstillfälle eller tre sena ankomster/

avvikelser från lektion under en tvåveckorsperiod. 
• Problematisk frånvaro är mer än 10 procent samlad frånvaro under den 

senaste månaden – oavsett om den är giltig eller ogiltig.
• Hög problematisk frånvaro är mer än 20 procent samlad frånvaro under de 

senaste sex veckorna.

Sjukfrånvaro 
När en elev är frånvarande på grund av sjukdom 
eller dylikt anmäler vårdnadshavaren till skolan 
enligt skolans rutiner. Anmälan kan göras direkt 
i Dexter, till skolans telefonnummer avsedd för 
frånvaroanmälningar, eller genom kontakt med 
elevens mentor per telefon/sms/e-mail. Varje sjuk-
dag ska anmälas till skolan. Vårdnadshavare ska 
anmäla sitt barn som frisk senast samma dag som 
barnet återgår till skolan. 
 Om eleven blir sjuk under dagen meddelas 
mentor alternativt ansvarig pedagog. Skolan ska 

alltid meddela vårdnadshavaren innan eleven 
skickas hem. Vid sammanhängande sjukfrånvaro 
mer än tre dagar kontaktar mentor vårdnadsha-
varen. Vid sjukfrånvaro som överstiger en vecka 
upprättar skolan vid behov en plan tillsammans 
med eleven och vårdnadshavaren om hur kun-
skapsutvecklingen ska kunna säkerställas. Eleven 
kan också erbjudas ett hälsosamtal hos skolsköter-
skan vid upprepad sjukfrånvaro.
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Klargörande av begrepp
Vissa elever har ett problematiskt förhållande till skolan och kan utveckla 
olika frånvarobeteenden:
• Återkommande sen ankomst – kommer ofta försent till lektioner och 

samlingar.
• Återkommande giltig frånvaro – regelbunden frånvaro på grund av 

sjukdom eller privata angelägenheter. Giltiga skäl är exempelvis sjukdom, 
beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen i enlighet med 
skolförfattningarna.

• Skolk – ogiltig ströfrånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak 
och vårdnadshavarna är oftast ovetande. En del elever är i skolans lokaler 
men går inte på lektionerna.

• ELOF – Elever i lång och ofrivillig frånvaro/”Hemmasittare” – drar sig 
undan och isolerar sig under längre perioder, ofta i hemmet en månad 
eller mer.

Tidiga tecken som kan leda till frånvarobeteende
Oavsett frånvarons orsaker är det betydligt enklare att ge stöd i ett tidigt skede 
än när ett beteendemönster är etablerat. Nedan följer tidiga tecken att vara 
observant på:
• Ströfrånvaro som ökar i vissa ämnen. 
• Frånvaro som ökat över tid.
• Mönster i frånvaron, till exempel vissa veckodagar, tidpunkter eller 

skolämnen.
• Återkommande sjukanmälningar.
• Återkommande sen ankomst.
• Magont, huvudvärk och/eller nedstämdhet/tystlåtenhet.
• Svårigheter att komma tillbaka till skolan efter sjukdom, lov eller helger.
• Drar sig undan vardagliga aktiviteter eller isolerar sig.
• Ökad social oro som märks i sammanhang som exempelvis matsalen, på 

raster, under idrottslektioner och i omklädningsrum.
• Oregelbundna sömnvanor och sömnsvårigheter.
• Överdrivet skärmanvändande (mobil, dator, surfplatta, tv).
• Svårigheter med övergångar eller förändringar i skolan.
• Bristande motivation.
• Svårigheter att hålla uppmärksamheten.
• Svårigheter med att förstå en instruktion.
• Svårighet med att starta upp, genomföra och avsluta skoluppgifter.
• Uttrycker sig negativt om skolan.
• Uppvisar svårigheter i kamratrelationer.
• Hamnar ofta i konflikter med vuxna eller andra barn/elever.
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Insatser vid giltig och ogiltig frånvaro

Steg 1: Första tillfället ogiltig frånvaro eller vid återkommande giltig frånvaro  
de senaste fyra veckorna.

Skolan/mentor eller annan ansvarig tar kontakt med vårdnadshavare per telefon eller 
mejl omgående. Mentor kan också skicka sms eller mejl direkt till eleven för att visa om-
tanke, beroende på ålder och mognad.

• När eleven är tillbaka i skolan frågar mentor om det är något i skolan som orsakat 
frånvaron. Finns det en naturlig förklaring, handlar det om engångsföreteelse, eller är det 
tecken på frånvarobeteende? 

• Vid återkommande giltig frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare för att ta reda på 
orsaken. Tänk på att omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och ska uppmärksammas.

• Om frånvaron överstiger 10% inom en fyraveckorsperiod anmäler mentor till rektor (eller 
den av rektor utsedda att ansvara för frånvarohanteringen) för kännedom och frånvaron 
bör utredas enligt steg 2.

• Om det finns anledning till oro så kan man konsultera socialtjänsten utan att elevens 
personuppgifter röjs. Vid misstanke om att ett barn far illa är all personal skyldig att göra 
en orosanmälan till socialtjänsten. Skriv att skolan önskar återkoppling. 

Dokumentation
Mentor dokumenterar kontakten med elev och vårdnadshavare och för in i Unikum.  
Orosanmälan dokumenteras alltid i PMO.

Steg 2: 
Tredje tillfället ogiltig frånvaro inom tre veckor, eller fortsatt giltig problematisk frånvaro de senaste 
åtta veckorna (d.v.s. > 10 % samlad frånvaro/4 veckorsperiod). Skolan kontaktar vårdnadshavare 
vid varje oanmält frånvarotillfälle

• Mentor bokar ett möte med elev och vårdnadshavare. Mötet anpassas utifrån barnets 
ålder och mognad. 

• Mötets innehåll hålls enligt instruktioner och frågor i blanketten Enkel kartläggning. 
Blanketten fylls i tillsammans med vårdnadshavare och elev (eller var för sig). Eleven 
erbjuds också samtalsstöd med kurator/annan viktig person på skolan.

• Mentor rådgör med arbetslaget och skolans elevhälsoteam (EHT) om elevens situation. 
Eleven bokas in för hälsosamtal hos skolsköterskan efter överenskommelse med 
vårdnadshavare.

• Mentor återkopplar till rektor, arbetslag, berörd personal, vårdnadshavare och elev.
• Eventuell konsultation med socialtjänsten utan att elevens personuppgifter röjs.
• Vid misstanke om att ett barn far illa är all personal skyldig att göra en orosanmälan till 

socialtjänsten. Skriv att skolan önskar återkoppling. Beakta också möjligheten att det alltid 
finns möjlighet att bjuda in socialtjänsten till ett möte med vårdnadshavarna och skolan 
om detta bedöms lämpligt. Ersätter dock inte anmälningsplikten.

Dokumentation
Mentor lämnar den ifyllda blanketten Enkel kartläggning till ansvarig specialpedagog/annan  
elevhälsopersonal som sparar dokumentet i PMO elevakt. Vårdnadshavare får en kopia. 
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Steg 3: Femte tillfället ogiltig frånvaro inom sex veckor, eller fortsatt hög problematisk giltig frånvaro  
(d.v.s. > 20 % samlad frånvaro de senaste sex veckorna).

• Mentor anmäler elevärendet till EHT. 
• Mentor kallar skyndsamt till ett möte med eleven och vårdnadshavaren, tillsammans 

eller var för sig. Person utsedd av rektor, exempelvis kurator eller specialpedagog/
elevstödssamordnare, håller i mötet och kartlägger elevens situation enligt blankett  
Fördjupad kartläggning samt gör en plan för relevanta åtgärder med kontinuerlig och tät 
uppföljning.

• Vid behov kontaktas rektor för att rådgöra om det behövs göras en kartläggning som 
innefattar pedagogiska, medicinska och psykosociala aspekter. Barnkonsekvensanalys kan 
också upprättas. En bedömning av elevens behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
görs och ett åtgärdsprogram upprättas alternativt revideras.

• Samverka vid behov med andra parter runt eleven efter samråd med vårdnadshavare 
såsom fritidsgård, socialtjänstens öppenvård, Barn – och ungdomspsykiatrin (BUP) eller 
Barn – och ungdomshabiliteringen (BoU), Ungdomsmottagningen eller föreningar. 
Inhämta tillåtelse för sekretessgenombrott. Eventuell konsultation med socialtjänsten 
utan att elevens personuppgifter röjs. Vid misstanke om att ett barn far illa är all personal 
skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Skriv att skolan önskar återkoppling. 

Dokumentation
Den ifyllda blanketten Fördjupad kartläggning sparas i PMO elevakt. Vårdnadshavaren får en kopia.

Steg 4: Fortsatt hög problematisk frånvaro under de kommande fyra veckorna, giltig eller ogiltig  
(d.v.s. > 20 %/fyra veckor). 

• Rektor, eller annan person utsedd av rektor, bokar möte med vårdnadshavare. 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna bjudas in. Mentor och skolans 
elevhälsoteam deltar på mötet. 

• Eleven deltar på mötet utifrån mognad och ålder. Utgångspunkten är att eleven ska vara 
delaktig.

• Mötets syfte är att utvärdera de insatser som gjorts. Vid behov görs en kartläggning 
skyndsamt som innefattar pedagogiska, medicinska och psykosociala aspekter. 
Barnkonsekvensanalys kan också upprättas. En bedömning av elevens behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd görs och ett åtgärdsprogram upprättas alternativt revideras.

• Rektor informerar vårdnadshavare och elev om tillgängliga resurser såsom Första Linjen, 
Socialtjänstens öppenvård (Familjeteamet) och Ungdomsmottagningen. Skolan erbjuder 
sig också att följa med till ett första möte med annan aktör.

• Skolsköterskan bokar tid med skolläkare, efter överenskommelse med vårdnadshavare.
• Om både socialtjänsten och landstinget (BUP el BoU) är involverade ska vårdnadshavare 

få möjlighet att samtycka till en samordnad individuell plan (=SIP-möte). Det är 
socialtjänst eller landstinget som sammankallar till SIP.

• Om frånvaron överstiger 20% under en fyraveckorsperiod gör rektor en anmälan om 
skolpliktsbevakning till barn- och utbildningsförvaltningen enligt blanketten Anmälan och 
utredning om skolpliktsbevakning grundskola.

• Fungerar inte skolgången trots de insatser som gjorts görs en anmälan till socialtjänsten.

Dokumentation
Rektor, eller annan person utsedd av rektor, dokumenterar mötet och för in protokollet i PMO-elevakt.
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Blanketten Uppföljning  
skolpliktsbevakning

Denna blankett används då frånvaron 
kvar står över en längre tidsperiod 
och då man redan har rapporterat 
in vid 20% frånvaro enligt anvisning-
arna till Barn-och utbildningsför-

valtningen. Detta för att kontinuerligt uppdatera 
barn- och utbildningschefen och barn- och utbild-
ningsnämnden. Finns det brister enligt skollagen 
7 kap. 23 §, om vårdnadshavarens ansvar att se 
till att skolplikten fullgörs, fattar barn- och utbild-
ningsnämnden beslut om eventuellt föreläggande.

Rutiner vid återkomst till skolan
Inför att eleven återkommer till skolan efter en 
längre tids frånvaro, revideras åtgärdsprogrammet 
och utvecklas till att även innehålla åtgärder av 
återslussningskaraktär. Dessa kan omfatta bemö-
tande från omgivningen, anpassning av tid, krav, 
arbetsuppgifter, samtalskontakter etc. Det är viktigt 
att även vikarier i aktuell verksamhet också får ta 
del av informationen.

Uppföljning och tydlighet
Alla elever behöver tydlighet, struktur och förut-
sägbarhet. Veckovisa uppföljningar mellan mentor 
och elev ökar delaktigheten och ger eleven möj-
lighet att förberedas inför övergångar och andra 

förändringar. För många elever är det extra viktigt 
att få svar på följande frågor:
• Var ska jag vara?
• Med vem eller vilka?
• Vad ska jag göra?
• Vad ska jag ha med mig?
• Hur länge?
• Vad händer sen?

Uppföljning av skolfrånvaro
Rektor och EHT gör en uppföljning av elevernas 
frånvaro totalt på skolenheten en gång/månad. 
Kartläggningen diskuteras och analyseras i EHT 
för att på så sätt snabbt kunna agera om mönstret 
förändras på skolan. Två gånger/år dvs. i juni och 
december rapporteras sammanställningen in till 
barn- och utbildningsförvaltningen för uppfölj-
ning på huvudmannanivå. Utbildningschefen och 
barn- och utbildningsnämnden får på så sätt en 
samlad bild av elevernas frånvaro i Simrishamns 
kommun.  

Uppföljning och utvärdering av  
rutinen
Rektor och EHT följer upp och utvärderar rutinen 
vartannat år tillsammans med huvudman. Därefter 
revideras den vid behov. 

Steg 5: Frånvaron kvarstår. Skolans befintliga resurser behöver kompletteras med ytterligare  
med intensifierat stöd.

Rektor gör en anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen enligt blanketten: 
Anmälan och utredning om skolpliktsbevakning grundskola samt bifogar all dokumentation och 
med kort beskrivning av elevens nuvarande skolsituation samt ytterligare planering framåt.
 
Är eleven folkbokförd i annan kommun ska anmälan skickas till elevens hemkommun.
 
Följande uppgifter ska finnas med i anmälan:

• Elevens namn och personnummer.
• Namn, adress och telefonnummer till vårdnadshavare (för båda om delad vårdnad).
• Bifoga all dokumentation gällande skolans aktiviteter och åtgärder samt utfallet av dessa 

utifrån de första fyra stegen. Samtliga dokument ska vara daterade. Bifoga en tidslinje som 
tydliggör aktiviteter och åtgärder. Avsluta med en kort beskrivning av elevens nuvarande 
skolsituation.

En anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen innebär inte att skolan lämnar över ansvaret. Skolans ansvar 
kvarstår och arbetet kring eleven fortsätter. 
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Skolpliktens inträde
• 7 kap 10 § skollagen: Skolplikten inträder höst-

terminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
• Om det finns särskilda skäl får barnet börja 

fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller åtta år. Frågan om 
uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen 
efter begäran av barnets vårdnadshavare.

• 7 kap 11 § skollagen: Om ett barns 
vårdnadshavare begär det hos hemkommunen, 
ska barnet redan höstterminen det kalenderår 
då barnet fyller sex år jämställas med 
skolpliktiga barn i fråga om rätten att börja 
skolan.

Skolpliktens upphörande
• Huvudregel i 7 kap 12 § skollagen: skolplikten 

upphör vid utgången av vårterminen det nionde 
året eller, om eleven går i specialskolan, det 
tionde året efter det att eleven börjat fullgöra 
skolplikten.

• Förlängd skolplikt, 7 kap 13 § skollagen: För den 
elev som inte gått ut högsta årskursen när 
skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 
§, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock 
senast när eleven fyller 18 år.

• Frågan om skolpliktens förlängning prövas 
av hemkommunen. För en elev som går 
i specialskolan prövas dock frågan av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

• Tidigare upphörande, 7 kap 14 § skollagen: Om 
eleven före den tidpunkt som skolplikten annars 
skulle ha upphört uppnår de kunskapskrav som 
minst ska uppnås för den skolform där eleven 
fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.

Skolpliktsbevakning
IST Analys är det administrativa system barn- och 
utbildningsförvaltningen använder vid skolplikts-
bevakning för elever folkbokförda i Simrishamns 
kommun. En gång per vecka hämtas uppdaterade 
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. I sam-

band med detta säkerställs att samtliga skolpliktiga 
barn i kommunen har en skoltillhörighet. De elev-
er som inte har en skoltillhörighet sammanställs 
i en rapport. I dessa fall skickas information till 
vårdnadshavarna ut och ärendet följs upp.

Rätt att slutföra skolgången
• 7 kap 15 § skollagen: Alltid rätt att slutföra 

högsta årskursen även om skolplikten upphört 
dessförinnan.

• Rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra 
utbildningen under ytterligare två år, om eleven 
inte har nått upp till de kunskapskrav som minst 
ska uppnås för respektive skolform.

Befrielse från undervisning
• 7 kap 17 § skollagen: En elev i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 
ska delta i den verksamhet som anordnas för att 
ge den avsedda utbildningen, om eleven inte 
har giltigt skäl att utebli.

• 7 kap 19 § skollagen: En elev i en skolform 
som avses i 17 § får på begäran av elevens 
vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta 
i obligatoriska inslag i undervisningen om det 
finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast 
avse enstaka tillfällen under ett läsår.

• Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte 
uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Ledighet
• 7 kap 18 § skollagen: En elev i en skolform 

får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas.

• Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte 
uppdra åt någon annan att fatta beslut om 
ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Inför beslut om längre ledighet (mer än tio dagar) 
görs en samlad bedömning av elevens situation 
med hänsyn till frånvarons längd, elevens studie-
situation och möjligheterna att på olika sätt kom-
pensera den förlorade undervisningen.



Lagstiftning och aktuella bestämmelser enligt Skolverkets allmänna råd

Elevhälsa 2 kap 25 § skollagen (2010:800)
FN:s konvention om barnets rättigheter  
Föreläggande och vite 7 kap 23§ skollagen (2010:800) 
Föräldrabalken  
Huvudmannens ansvar 2 kap 8§ skollagen (2010:800) 
Krav på närvaro och anmälningsskyldighet: 4 kap 8§ skolförordningen (2011: 185),  
7 kap 17§ skollagen (2010:800) 
Ledighet 7 kap 18 § skollagen (2010:800) 
Ordningsregler 5 kap 5 § skollagen (2010:800) 
Samverkan 29 kap 13 § skollagen (2010:800),
Skolplikt och rätt till utbildning skollagen (7 kap 2§ SL)
Skolpliktsbevakning 7 kap 2§ skollagen (2010:800), 7 kap 20-22 §§ skollagen (2010:800) 
Socialtjänstlagen 14 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453)
Trygghet och studiero 5 kap 3 § skollagen (2010:800) 
Uppgifter om frånvaro i terminsbetyg 6 kap 12 § skolförordningen (2011: 185) 
Utredning 3 kap 8 § skollagen (2010:800)

Rutin gällande kommunens fristående skolor
Fristående skolor anmäler enligt anvisningarna på blanketten:  
Anmälan och utredning om skolpliktsbevakning grundskola. 
Dessa skickas in kvartalsvis med e-post till registratorbuf@simrishamn.se 
Märk e-brevet med ´Redovisning skolpliktsbevakning fristående verksamhet´ 
Känslig information kan skickas med vanlig post till:  
Registrator
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Simrishamns kommun 
272 80 Simrishamn 

För de friskolor som har tillgång till PMO kan anmälningarna skickas elektroniskt. 
Vänligen kontakta lisbeth.andersson@simrishamn.se (systemansvarig för PMO) 
för närmare direktiv och inläsning.

Frågor besvaras av Anna-Pia Vang, utvecklingsledare barn-och utbildnings-
förvaltningen Simrishamns kommun anna-pia.vang@simrishamn.se eller 
tel: 0414-819512

Simrishamn på Österlen


