Skolfrånvaro

Rätt till utbildning

Åtgärdsprogram

Att trivas, må bra och vara närvarande är viktigt för att elever ska
kunna lära och prestera efter förmåga i skolan. Vi arbetar för att
skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

Om det visar sig att eleven har behov av särskilda insatser i skolan
upprättas ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är en skriftlig
plan för det pedagogiska arbetet i skolan och beskriver de insatser
skolan ska göra. Åtgärdsprogrammet utarbetas tillsammans med
eleven, och dig som vårdnadshavare, och följs upp regelbundet.

Samarbete mellan hem och skola är viktigt. Genom utvecklingssamtal och föräldramöten kan vi samtala och utbyta information
om elevernas lärande och utveckling. Elevernas närvaro är en
förutsättning för att nå de olika målen i skolan. Närvaron tas bland
annat upp i samband med utvecklingssamtalen.
Alla barn i Sverige som är 7-16 år har skolplikt och en lagstadgad
rättighet till utbildning. Genom skolplikten har skolan rätt att
registrera elevernas närvaro och frånvaro i skolan. Det är därför
viktigt att du som vårdnadshavare alltid kontaktar skolan och
anmäler frånvaron om ditt barn är sjuk, enligt de rutiner som
skolan meddelat.

Hantering av frånvaro i skolan
Om du som vårdnadshavare inte meddelar att ditt barn är hemma
från skolan så räknas det som oanmäld frånvaro. Vid oanmäld
frånvaro blir du som vårdnadshavare automatiskt kontaktad via
sms. Om den oanmälda frånvaron upprepas vid flera tillfällen blir
du som vårdnadshavare kallad till möte tillsammans med elev,
mentor och eventuellt specialpedagog. Ni kan även bli kallade till
möte med rektorn.
Vid upprepad oanmäld frånvaro görs en utredning av elevens
skolsituation. En kartläggning görs av undervisande lärare och en
andra kartläggning gör eleven tillsammans med
specialpedagog/kurator. Det vi kommer fram till återkopplas av
mentor till både elev och vårdnadshavare.
Det finns även rutiner vid anmäld frånvaro. Om den anmälda
frånvaron överstiger fem tillfällen eller totalt mer än 10 dagar
under ett läsår kontaktas du också av mentor för att följa upp hur
den missade tiden påverkar elevens skolarbete.

Fördjupad utredning
När frånvaron skapar oro och det visar sig att insatserna i
åtgärdsprogrammet inte är tillräckliga så kopplar rektor in
elevhälsan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare,
skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog för att se till att alla
elever mår bra och att det finns en god arbetsmiljö i skolan.
Elevhälsan utreder och ger stödinsatser så att eleven får den hjälp
och stöd som han/hon behöver.
Om frånvaron och oron fortsätter erbjuds eleven tillsammans med
vårdnadshavare ett samtal hos skolkurator/skolsköterska. Därefter
görs i samråd med dig som vårdnadshavare en bedömning om
fortsatta insatser.
Vi har då möjlighet att erbjuda en fördjupad utredning inom
elevhälsan för att kunna föreslå ytterligare insatser. Om behov
finns samverkar vi även med andra verksamheter utanför skolan,
till exempel socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatri, för att
utvidga det stöd som skolan inte kan ge.
När elev inte fullföljer sin skolplikt trots att alla tänkbara åtgärder
har vidtagits ska rektor anmäla detta till bildningsutskottet. Rektor
har också en skyldighet att anmäla oroväckande frånvaro till
socialtjänsten.

