
Vårdnadshavare 
kontaktas för att 
uppmärksamma 
frånvaro, ta reda  
på mer om elevens 
situation och motivera 
till närvaro.  

Identifierad  
frånvaro

Ansvarig: mentor 
eller lektionsan-
svarig lärare 

Frånvaro oavsett 
orsak

Ansvarig: 
mentor med stöd 
av elevhälsan

Ansvarig: mentor 
i samarbete med 
elevhälsan

Ansvarig: 
mentor och rektor

Ansvarig: 
rektor och  
skolchef

Ansvarig: 
rektor och  
skolchef

Fortsatt  
frånvaro

Problematisk  
frånvaro

Uppföljning

Samtal med elev och 
vårdnadshavare för att 
ta reda på orsakerna 
till frånvaron. 

Om frånvaron är 
oroande, analyseras 
frånvaron tillsammans 
med elevhälsan. 

Mentor ringer vård-
nadshavare för att ta 
reda på mer om elev-
ens situation och gör 
tillsammans en plan 
för fortsatt närvaro.  

Vårdnadshavare och 
elev kallas till möte 
för att prata om den 
oroande frånvaron 
och gör tillsammans 
en plan för ökad 
närvaro.  

På mötet presenteras 
analys av elevens 
frånvaro, skolans  
oro samt skolans 
rutin om frånvaron 
kvarstår. 

Mentor lyfter ärende 
på elevhälsoteam för 
att starta utredning 
av frånvaron. Rektor 
anmäler till skolchef 
att utredning startar 
och informerar vård-
nadshavare. 

Rektor fattar beslut 
om elevkonferens 
eller om andra  
åtgärder. 

Vid elevkonferens 
presenteras resultat 
av utredningen, an-
ledning till oro samt 
information om det 
stöd som finns att få. 
Fortsatt arbetet med 
eleven enligt plan.

Rektor utvärderar ar-
betet. Om insatserna 
inte gett önskat resul-
tat inleds samverkan 
med annan verksam-
het t ex socialförvalt-
ning el Region Skåne. 

Orosanmälan görs 
när oro för elevs hälsa 
och utveckling finns.

Skolchef följer upp 
arbetet för att be-
döma om vårdnads-
havare gjort vad de 
kunnat, skolan gjort 
tillräckligt eller vård-
nadshavare brustit 
i sitt ansvar. Åter-
kopplar därefter till 
vårdnadshavare och 
rektor.

Rektor gör skolplikts-
anmälan till Kultur 
och utbildnings- 
förvaltningen som 
skickar brev till 
vårdnadshavare. 

Skolchef kallar till 
möte för att ta reda 
på behov av stöd  
och hjälp samt för  
att ge information 
om vårdnadshares 
skyldighet enligt 
skollagen. 

RUTIN FÖR NÄRVARO I GRUNDSKOLAN

Anmäld och oanmäld 
frånvaro, sen ankomst 
och elev som insjuknar 
under skoldagen

10 % av garanterad un-
dervisningstid eller  
4 dagar på 2 månader

Frånvaron är fortfarande 
över 10 % 

20 % av garanterad un-
dervisningstid eller  
8 dagar på 2 månader 

10 % av garanterad  
undervisningstid eller  
4 dagar på 2 månader

10 % av garanterad  
undervisningstid eller  
4 dagar på 2 månader

Skolplikts- 
anmälan


