
Om frånvaron är  
anmäld kontaktas 
vårdnadshavare tredje 
dagen. Om eleven 
inte är frånvaro-
anmäld kontaktas 
vårdnadshavare 
samma dag, tar reda 
på anledning och 
motiverar till närvaro. 

Om elev inte kommer 
till lektion inom max 
15 minuter efter lek-
tionsstart meddelas 
vårdnadshavare.

Elev insjuknar/be-
höver lämna skolan 
under skoldagen 
kontaktats vårdnads-
havare innan eleven 
får lämna skolan.

Första tillfället  
frånvarande 
elev

Ansvarig:  
Lektionsansvarig 
lärare eller enligt 
skolan rutin

Upprepad  
frånvaro  
oavsett 
orsak 

Ansvarig:  
Mentor

Ansvarig:  
Mentor i samarbete 
med elevhälsa

Ansvarig:  
Mentor och rektor

Ansvarig:  
Skolan utsedd  
person och rektor

Ansvarig:  
Rektor

Fortsatt  
frånvaro

Problematisk  
frånvaro

Uppföljning Anmälan och 
skolplikts- 

bevakning

Samtal med vårdnads-
havare och elev för  
att ta reda på orsak 
till frånvaron. 

Vid oroande frånva-
ro, kontaktar mentor 
skolsköterska och/ 
eller kurator som  
ringer vårdnadshavare.   

Vårdnadshavare och 
elev kallas till möte 
gällande oroande 
frånvaro för sam-
arbete med skolan 
kring åtgärder för 
skolnärvaro. Minne-
santeckningar skickas 
till rektor.

Mentor lyfter ärendet 
på elevhälsoteam. 

Beslut om elevkon-
ferens och beslut 
om vidare åtgärder 
fattas. Vid behov 
begärs stöd från 
centrala Barn- och 
elevhälsan. 

Vid elevkonferensen 
informerar rektor 
vårdnadshavare och 
elev om stöd från 
socialtjänst samt 
skolans skyldighet 
att anmäla vid oro. 
Mötet dokumenteras.

Veckovis kontakt 
med eleven, fortsatt 
arbete enligt tidigare 
plan. 

Uppföljning enligt 
tidigare beslut. 

Om åtgärderna inte 
gett önskat resultat 
kontaktar mentor 
rektor som initierar 
samverkan med  
andra lämpliga  
aktörer exempelvis 
genom nätverksmötet 
och SIP. Vid behov 
görs orosanmälan till  
socialtjänsten. 

Anmälan görs till  
socialtjänsten när 
skolans insatser inte 
haft väntad effekt 
och oro för elevens 
hälsa och utveckling 
finns.

Skolpliktsanmälan 
görs till Kultur-  
och utbildnings- 
förvaltingen.

FRÅNVAROTRAPPA



Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och
har skolplikt. För att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet
att lyckas i skolan ska eleverna vara närvarande.
Det är vårdnadshavares uppgift att se till att barnet går till
skolan och skolans uppgift är att se till att eleven är där.

För att kunna ha hög närvaro bland våra elever är det viktigt
att uppmärksamma frånvaron tidigt, att agera snabbt samt
att ha välkända och fungerande rutiner. Frånvarorutiner ska
ses som ett stöd i arbetet med närvaro bland eleverna. Det
är viktigt att skolan får daglig kännedom om vilka barn som
finns i verksamheten. 

Rutiner och insatser kring frånvarorapportering ger en trygghet
för alla - inte minst för det enskilda barnet.

Vad menas med frånvaro?
Ystads kommun har närvaro och garanterad undervisningstid
i fokus och därmed rapporteras sen ankomst, sjukdom,
semester, beviljad ledighet, tandläkare-/läkarbesök m.m.
som frånvaro. Om arbetslaget tillsammans med rektor
gör bedömningen att elever når målen och anledning till
frånvaron är tillfällig och känd eller att det inte finns någon
oro kan samtalen i rutinen uteslutas.

Frånvarotrappa grundskolorna  
i Ystads kommun


