
Elevens frånvaro 
väcker oro hemma/i 
skolan.
Klassläraren/ 
klassföreståndaren 
diskuterar ärendet 
med eleven och är i 
kontakt med 
vårdnadshavarna och 
kommer överens om 
ev. kontakt med 
elevhälsopersonal.

Om situationen inte har 
korrigerats efter 
utredning och 
telefonsamtal (frånvaro 
över 30 h) 
sammankallar läraren 
till ett möte. Till mötet 
kallas de aktörer som 
eleven och 
vårdnadshavarna anser 
behövas för att stöda 
elevens skolgång. Man 
funderar även vilka 
andra aktörer som 
kunde stöda eleven.
Vanligen bjuds även 
någon/några från 
elevhälsopersonalen 
med. Därmed kan man 
bilda en sektors-
övergripande 
expertgrupp, som 
tillsammans kommer 
överens om 
stödåtgärder och 
uppföljning. 
Man går igenom 
skolans stödåtgärder. 
Vid behov konsulteras 
aktörer utanför 
skolan.

Vid behov (när 
frånvaron är över 50 
timmar) kallar man in 
andra aktörer till 
mångprofessionellt 
samarbete och 
funderar tillsammans 
över åtgärder att 
ingripa.
Tillsammans kommer 
man överens om 
uppföljning av hur 
elevens situation 
utvecklas och 
arbetsfördelningen vid 
uppföljningen.
Man kommer också 
överens om tidpunkten 
för ett 
uppföljningsmöte och 
ansvarspersonen i 
elevens ärende.
Man går igenom 
skolans stödåtgärder. 
Vid behov konsulteras 
aktörer utanför 
skolan.

Om stödåtgärderna och 
uppföljningsmöten inte 
hjälper och frånvaron trots 
detta förekommer 
fortgående/rikligt (över 70 
h) tas i första hand kontakt 
enligt socialvårdslagen för 
bedömning av stödbehovet 
eller görs en barnskydds-
anmälan grundat på 
konsultation. 
Skolan har i detta skede 
utrett orsaken till frånvaron 
för sin del och använt 
skolans stödåtgärder på ett 
mångsidigt sätt.
Grunden till 
barnskyddsanmälan är oro 
över risk för 
marginalisering på grund 
av frånvaron och 
äventyrande av normal 
utveckling och skolgång. I 
anmälan nämns 
kartläggningens resultat, 
de stödåtgärder som redan 
använts i skolan samt hur 
de fungerat och hur man 
samarbetat med 
föräldrarna.
Man kommer också 
överens om tidpunkten för 
ett uppföljningsmöte och 
ansvarspersonen i 
elevens ärende.

Ingripande i skolfrånvaro inom 
den grundläggande 
utbildningen (olovlig 
frånvaro, sjukfrånvaro eller 
annan oroväckande frånvaro)

Konsultation av 
elevhälsopersonalen 
med så låg tröskel som 
möjligt

Situationen följs upp 
fortgående. 
Vid behov 
barnskyddsanmälan.Vid behov kontakt med 

socialvården för 
bedömning av 
stödbehovet. 

Grundläggande 
kartläggning av 
frånvarons 
bakgrundsorsaker och 
elevens 
helhetssituation. Som 
en del av 
kartläggningen kan t.ex. 
enkäten om 
skolfrånvaro (SRAS-R) 
användas.

Via den generellt 
inriktade elevhälsan 
arbetar man för ökad 
elevdelaktighet och 
gemenskapskänsla. 
Samarbetet mellan 
hem och skola är 
smidigt
Elevernas närvaro i 
skolan följs upp 
fortgående och 
systematiskt.

Ta upp oron

Förebyggande verksamhet

Över 30 h

Över 50 h

Över 70 h
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