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KOMMUNGEMENSAM RUTIN FÖR

ÖKAD SKOLNÄRVARO

- Trötthet Vårdnadshavare anmäler Oanmäld frånvaro All frånvaro uppmärksammas Rektor/biträdande rektor kallar Åtgärder ses över och upp-

- Magont sitt barns sjukfrånvaro följs upp av klass- under elevens alla skolår till möte med elev (om följningar intensifieras.

- Huvudvärk varje morgon. lärare/mentor/ lämpligt) och vårdnadshavare

- Beteendeproblematik kontaktlärare, under- Även giltig/anmäld frånvaro för utredning av skolnärvaro Behov av särskilt stöd utreds.

- Nedstämdhet Undervisande lärare visande lärare eller ska uppmärksammas ( se blankett och stödmaterial).

- Ospecificerat obehag eller av skolan utsedd av skolan utsedd och följas upp. Klasslärare/mentor/kontakt- Möte med eventuella sam-

- etcetera person registrerar all person via telefon- lärare och eventuell annan arbetspartners inom

närvaro/frånvaro i kontakt med vårdnas- Klasslärare/mentor/kontakt- berörd personal samt kommun och Region Uppsala.

Dexter. havare. lärare anmäler ärendet till representant från elevhälsan

rektor eller den rektor delegerat deltar.

Vårdnadshavare Klasslärare/mentor/ det till.

meddelas om frånvaro kontaktlärare, under- *Rektor anmäler till huvudman. * Gör en anmälan via länken

Observeras och uppmärk-

sammas av klasslärare/

mentor/kontaktlärare/

undervisande lärare

och all annan personal.
via Dexter. visande lärare eller Kartläggning (som stöd https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2052cd8db22d

av skolan utsedd se blankett och stödmaterial) Fortsatta åtgärder och upp-

person har samtal med av skolnärvaro (giltig/ogiltig) följningar. ** Definition på problematisk frånvaro:

elev. med planering av åtgärder 

genomförs av klasslärare/ Vid behov utreds behov av

mentor/kontaktlärare särskilt stöd.

med elev och vårdnadshavare,

eventuellt tillsammans med Samverkan med andra berörda

arbetslag, elevhälsa och inom kommunen, Region Uppsala

andra berörda. eller andra kontakter.

• Har eleven varit, eller kommer eleven 
vara, frånvarande minst 20 % under en 
månads skoltid

• Eleven uppvisar andra varningssignaler 
eller riskfaktorer för frånvaro, t.ex. att 
elevens frånvaro börjar bilda ett mönster

• Eleven har någon annan typ av frånvaro 
som kan behöva utredas

Eventuell anmälan om behov Vid behov görs en orosanmälan

av särskilt stöd. till socialnämnden.

ANSVARIG UNDERVISANDE LÄRARE MENTOR MENTOR REKTOR REKTOR

Dokumentation görs av alla åtgärder.

All undervisning
Tidiga 

varningssignaler
Första oanmälda 
frånvarotillfället

Vid fortsatt frånvaro över 1 vecka 
eller 10% sammanlagd frånvaro 
under en månad eller flera lektioner 
ogiltig frånvaro under 3 veckor.

Fortsatt frånvaro/
problematisk frånvaro* * 

Fortsatt frånvaro trots 
åtgärder

Om en elev är helt 
frånvarande påskyndas 

processen

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2052cd8db22d

