
Simrishamns kommun  
på Österlen

Rutin i korthet för att främja skolnärvaro 
i grundskolan och grundsärskolan



Att barn och ungdomar lämnar grundskolan med 
godkända betyg och en känsla av trygghet, trivsel och 
sammanhang är en stor framgångsfaktor för den enskilda 
elevens framtid. Det är av avgörande betydelse att vi i 
skolan aktivt arbetar för att främja närvaro bland alla 
våra elever. 
 Syftet med barn- och utbildningsförvaltningen rutin 
för att främja skolnärvaro är att utveckla det förebyg-
gande och främjande arbetet, och att stärka de positiva 
förutsättningarna för ökad närvaro i skolan. 
  I ”Rutin för att främja skolnärvaro och tidigt fånga upp 
och åtgärda skolfrånvaro i grundskolan och grundsärskolan” 
presenteras kommunövergripande riktlinjer och en 

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.

I Simrishamns kommun är alla elever saknade när de inte deltar i undervisningen. 
Skola och undervisning är en rättighet för varje elev. Ogiltig eller giltig frånvaro 
ska behandlas likvärdigt. Utebliven skola = Utebliven kunskapsinhämtning.  
Varje timme räknas!

handlingsplan gällande skol plikten, frånvaro och ledig-
het. All närvaro/frånvaro rapporteras in i den digitala 
plattformen, och utgör grunden för elevhälsoteamets 
vidare arbete med kartläggning, analys och vidare 
åtgärder.
 Frånvaro i skolan kan ha olika skepnader. Försenade 
ankomster och ströfrånvaro kan, men behöver inte, 
utgöra en oroväckande grogrund för problematisk 
skolfrånvaro. Om ströfrånvaro eskalerar blir mer frek-
vent och omfattande, så ökar risken för problematisk 
från varo. (Ur SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera.)

Klargörande av begrepp 
Vissa elever har ett problematiskt förhållande 
till skolan och kan utveckla olika frånvarobe-
teenden.  

Återkommande sen ankomst – kommer ofta 
försent till lektioner och samlingar.

Återkommande giltig frånvaro – regelbun-
den frånvaro på grund av sjukdom eller priva-
ta angelägenheter. Giltiga skäl är exempelvis 
sjukdom, beviljad ledighet eller befrielse från 
undervisningen i enlighet med skolförfatt-
ningarna.

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

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



Steg 1: Första ogil-
tiga frånvarotillfället 
eller återkommande 
giltig frånvaro under 
de senaste två veck-
orna.

Åtgärd: Kontakta 
vårdnadshavare/
elev (genomförs i 
samtliga steg) 
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Steg 2: Återkom-
mande, mer än fyra 
tillfällen, ogiltig/
giltig frånvaro inom 
de senaste fyra 
veckorna

Åtgärd: Möte, 
enkel kartläggning

Steg 3: Återkom-
mande, mer än sex 
tillfällen, ogiltig/
giltig frånvaro inom 
de senaste sex veck-
orna eller mer än 20 
procents frånvaro.

Åtgärd: Möte, 
fördjupad kartlägg-
ning, analys och 
åtgärdsförslag

Steg 4: Fortsatt 
hög frånvaro under 
de kommande fyra 
veckorna, ogiltig 
eller giltig.

Åtgärd: Möte, 
utvärdera handlings-
plan, ev SIP-möte 
eller annan adekvat 
insats tillsammans 
med andra aktörer. 
Om frånvaron 
överstiger 20% gör 
rektor en anmälan 
om skolpliktsbevak-
ning till barn- och 
utbildningsför-
valtningen enligt 
blanketten: Anmälan 
och utredning om 
skolpliktsbevakning 
grundskola

Steg 5: Frånvaron 
kvarstår. Skolans 
befintliga resurser 
behöver komplette-
ras med ytterligare 
stöd

Åtgärd: Möte, 
intensifiera stödet. 
Rektor anmäler till 
barn- och utbild-
ningsförvaltningen 
enligt blanketten 
Anmälan och 
utredning om 
skolpliktsbevakning 
grundskola, bifogar 
all dokumentation 
och med kort 
beskrivning av 
elevens nuvarande 
skolsituation samt 
ytterligare plane-
ring framåt.

Närvarotrappa:

Oavsett frånvarons orsaker är det betydligt enklare att 
ge stöd i ett tidigt skede än när ett beteendemönster är 
etablerat. För att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga 
insatser krävs ett nära samarbete och en dialog med 
elev och vårdnadshavare. Oavsett frånvarons orsaker 

Blanketten Uppföljning skolpliktsbevakning
Denna blankett används då frånvaron kvarstår över en längre tidsperiod och då 
man redan har rapporterat in vid 20% frånvaro enligt anvisningarna till Barn-
och utbildningsförvaltningen. Detta för att kontinuerligt uppdatera barn- och 
utbildningschefen och barn- och utbildningsnämnden. Finns det brister enligt 
skollagen 7 kap. 23 §, om vårdnadshavarens ansvar att se till att skolplikten full-
görs, fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om eventuellt föreläggande.

är det betydligt enklare att ge stöd i ett tidigt skede än 
när ett beteendemönster är etablerat. För att förebygga, 
upptäcka och sätta in tidiga insatser krävs ett nära sam-
arbete och en dialog med elev och vårdnadshavare.



Nedan följer tidiga tecken att vara observant på:

• 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.

• Svårt 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 matsa-
len, på raster, under idrottslektioner och i omklädningsrum.

• Oregelbundna sömnvanor och sömnsvårigheter.

• Överdrivet skärmanvändande (mobil, dator, surfplatta, tv).

• Svårt med övergångar eller förändringar.

• Bristande motivation.

• Svårt att hålla uppmärksamheten.

• Svårt att förstå en instruktion, starta upp, genomföra och avsluta 
en uppgift.

• Uttrycker sig negativt om skolan.

• Svårt med kamratrelationer. Hamnar ofta i konflikter med vuxna 
och/eller andra barn/elever.

• Kommunikationsbrist mellan skola och vårdnadshavare

Kontakta Elevhälsan
Har du frågor eller behöver prata med någon i elevhälsan är du välkommen att kontakta 
skolkurator, skolsköterska eller specialpedagog på skolan där ditt barn går.

Barn- och utbildningsförvaltningen  
ADRESS: 272 80 Simrishamn
simrishamn.se


