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Inledning 
Syftet med rutinerna är att förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro. Rutinerna 
innehåller åtgärder, ansvar och förslag på samverkan. En förutsättning för att elever i ett tidigt 
skede ska få rätt stöd är att lärare registrerar frånvaron på sina lektioner. 
 
För att tidigt kunna upptäcka mönster i elevers frånvaro skall närvarorutiner och åtgärder följas 
utan undantag enligt denna handlingsplan.  Rektor ansvarar för att all skolpersonal har kunskap 
om hur handlingsplanen ska tillämpas samt att den tillämpas. Frågor relaterat till närvaro och 
frånvaro ska följas upp regelbundet på EHT. På rektors ansvar ska EHT och skolans lednings-
grupp följa upp och analysera övergripande frågor om närvaro/frånvaro. 
 
Skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt till utbildning. Det är ett ansvar för kommunen att se till 
att denna rätt efterlevs, skollagen 7 kap 21-22 §§.   
 
Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan 
(fullgör skolplikten), skollagen 7 kap 20, 23 §§. I föräldrabalken 6 kap 2 § påtalas vårdnadshavar-
nas ansvar att bevaka att barnet får tillfredsställande utbildning. 
 
Alla som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn 
som far illa eller som riskerar fara illa. Om en anställd inom skolan misstänker att skolplikten inte 
fullgörs på grund av att de fått kännedom att barnet far illa och det behövs åtgärder till ett barns 
skydd, skall detta anmälas till socialnämnden enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §.  

Frånvarorapportering  
Från och med den 1 juli 2011 har bestämmelser införts i skollagen 7 kap 17 §, som innebär att 
om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, skall rektor se till att 
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Frånvaro räk-
nas som ogiltig om eleven uteblir utan att vara sjuk, utan att ha befriats från ett visst inslag i 
undervisningen eller ha beviljats ledighet. 
 
Undervisande lärare ska närvarorapportera genom användande av Schoolsoft. Läraren tar 
närvaron, ca 10 minuter efter lektionens start varefter SMS eller E-post automatiskt skickas till 
vårdnadshavare. De vårdnadshavare som saknar SMS och E-post ska kontaktas personligt. 

Främja skolnärvaro 
All skolpersonal ska främja goda relationer till eleverna och vårdnadshavarna. Personalens 
bemötande och engagemang har stor betydelse för elevers närvaro. Skolpersonal ska tydligt visa 
eleverna att vi vuxna bryr oss och att vi tycker det är viktigt att eleverna går på lektionerna. All 
skolpersonal ska; 
 

• visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer och på skolgården när 
lektioner pågår  
 

• ha en medvetenhet och vara uppmärksamhet på kränkande behandling och utanförskap 
bland elever 
 

• arbeta för att skapa en känsla av sammanhang för eleven, där eleven får känna begriplig-
het, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Genom medvetenhet och sambandet arbetsmiljö och undervisningens innehåll och utformning 
skapas motivation, lust och lärande hos eleverna. 

Förebyggande arbete för ökad närvaro 
I vårt förebyggande arbete vill vi skapa en struktur för att informera om stödinsatser, uppmärk-
samma elever som inte trivs av någon anledning, elever som verkar ensamma eller elever som 
har hög frånvaro. Vi vill med vårt förebyggande arbete tidigt uppmärksamma elever i riskzon för 
hög frånvaro. Vi eftersträvar att alla elever som är hemma snabbt ska återkomma till skolan.  

Exempel på förebyggande insatser 
 

• Föräldramöte i förskoleklass, åk 4 och 7 där kommunens skolkuratorer tillsammans med 
rektor håller ett kort föredrag om vikten med att närvara i skolan samt skolans 
arbete/handlingsplan vid frånvaro. Informationsfolder delas ut till alla. 

• Under utvecklingssamtal skall närvaro följas upp.  
• Klasslärare/mentor ansvarar för att gå igenom sina elevers närvaro varje vecka och vid oro 

meddelas rektor.  
• Trivselenkät genomförs varje hösttermin. 
• Hälsosamtal genomförs med alla elever i årskurserna 1, 4 och 8. 
• Personal som äter pedagogiskt tillsammans med eleverna alternativt måltidsvärdar ska fin-

nas i matsalen. 
 
Frågeställningar för utveckling av främjande och förebyggande arbete 

 

 

Definition av frånvaro 
• Giltig frånvaro innebär sjukdom eller ledighet som har beviljats av mentor vid kortare 

ledighet och av rektor vid längre ledighet. 
 

• Ogiltig frånvaro innebär frånvaro från undervisningen utan giltiga skäl.  
 

• Ett frånvarotillfälle är ett lektionstillfälle eller tre sena ankomster under en vecka. 
 

• Hög frånvaro är mer än tio procent registrerad frånvaro under den senaste månaden – 
oavsett om den är giltig eller ogiltig. 

FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR UTVECKLING AV FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 
 

 
Främjande arbete  

 Hur ser relationerna mellan elever och personal ut?  

 Hur kan skolan främja goda relationer?  

 Hur är det sociala klimatet i skolan? Hur organiseras rasterna för att minska konflikter och otrygghet?  

 Är skolans lokaler anpassade till sitt syfte och bidrar till trivsel och inlärning?  

 Är syftet med undervisningen begriplig för eleven?  
 

Förebyggande arbete  

 Fungerar närvarorutinen som beslutat? Följs varje frånvarotillfälle upp av personal och hur?  

 Hur fungerar närvarorutinen vid schemabrytande aktiviteter eller när det är vikarie?  

 Har vårdnadshavare fått tydlig och relevant information om arbetet med att förebygga frånvaro samt 
skolans närvarorutin?  

 Är frånvaron högre i vissa ämnen, årskurser eller elevgrupper och i så fall varför?  

 Hur ser schemat ut? Finns ex onödiga håltimmar? Fungerar schemat för elever som reser till och från 
skolan?  

 Hur fungerar skolans ordningsregler för att skapa trivsel och studiero?  
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Ledighet 
Ledighet är inte en självklar rättighet för elever. Ett beslut om ledighet tas efter en samlad 
bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, 
elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervis-
ningen och hur viktig ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i 
utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är 
t.ex. vid angelägna resor, familjehögtider eller religiösa högtider (se skollagen 7 kap. §§ 19-
21). Skolan förutsätter att semesterresor sker på loven. 
 

Ansökan om ledighet 
Kommunen följer skollagen, vilket innebär att "en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter". Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om "synnerliga 
skäl" finns (skollagen 7 kap. § 18).  
 
Ansökan ska göras av vårdnadshavare. Lagen ger en begränsad möjlighet att få ledigt från utbild-
ningen. Det är rektorn som beslutar om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta 
beslut om ledigheter upp till tio dagar. Ansökan görs av vårdnadshavare. Längre ledighet (från 
11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Att åka på semester 
med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska kunna styrkas med intyg eller 
liknande om det är möjligt. 
 
Oavsett hur många dagar eleven varit ledig tidigare kommer ledigheter inte att beviljas de dagar 
som skolorna har nationella prov i skolår 9. Dessa prov görs för de äldre eleverna speciella dagar 
som beslutas av Skolinspektionen. För de yngre eleverna görs de nationella proven under en 
längre period. Rektor gör då en bedömning om proven kan göras vid annat tillfälle och om ledig-
heten därför kan beviljas. 

 

Frånvaro på grund av sjukdom 
Om ett barn blir sjukt är det viktigt att förälder kontaktar skolan eller klassläraren så snart som 
möjligt för att sjukanmäla barnet. Förälder ska anmäla frånvaro varje dag som deras barn inte 
kommer till skolan.  
 
En elev som avviker från lektion på grund av sjukdom, läkarbesök eller liknande ska anmäla 
detta till den lärare som är ansvarig för eleven, så att denne kan föra in frånvaron i Schoolsoft. 
 

Särskild undervisning 

För elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under 
längre tid men som inte vårdas på sjukhus ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på 
annan lämplig plats. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning 
som eleven inte kan delta i. Särskild undervisning ska anordnas av den som är huvudman för den 
utbildning som eleven annars deltar i. (skollagen 24 kap. 20-21 §§).  
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Problematisk skolfrånvaro 
Vissa elever har ett problematiskt förhållande till skolan, det kan resultera i ett frånvarobete-
ende som kan se ut på följande sätt: 

• Skolk – regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak. 

• Hemmasittande – dra sig undan och isolera sig, ofta i hemmet en månad eller mer. 

• Korridorsvandring – frånvarande på en eller flera lektioner, men ändå kvar i skolan. 

• Återkommande sen ankomst – kommer ofta försent till lektioner och samlingar. 

• Återkommande giltig frånvaro – regelbunden frånvaro på grund av sjukdom eller privata 

angelägenheter.  

Tidiga tecken på frånvarobeteende 
Oavsett frånvarons orsaker är det betydligt enklare att ge stöd i ett tidigt skede än när ett 
beteendemönster är etablerat. Nedan följer tidiga tecken att vara observant på: 
 

• Frånvaro som ökat över tid  
• Mönster i frånvaron, till exempel vissa dagar, tidpunkter eller skolämnen 
• Svårigheter att komma tillbaka till skolan efter sjukdom, lov eller helger 
• Återkommande sjukanmälningar  
• Återkommande sen ankomst och/eller tidig hemgång under skoldagen. 
• Vårdnadshavarnas signaler om att de har svårt att få iväg sitt barn till skolan. 
• Magont eller huvudvärk 
• Drar sig undan från vardagliga aktiviteter eller isolerar sig  
• Nedstämdhet 
• Ökad social oro som märks i sammanhang som exempelvis i matsalen, på raster, under 

idrottslektioner och i omklädningsrum 
• Oregelbundna sömnvanor och sömnsvårigheter 
• Överdrivet skärmanvändande (dator, surfplatta, tv, mobil) 
• Svårigheter med övergångar eller förändringar i skolan 
• Bristande motivation 
• Svårigheter med att hålla uppmärksamheten 
• Svårigheter med att förstå en instruktion 
• Svårigheter med att starta upp, genomföra och avsluta skoluppgifter 
• Uttrycker sig negativt om skolan 
• Uppvisar svårigheter i kamratrelationer 
• Hamnar ofta i konflikter med vuxna eller andra barn 

Uppföljning och tydlighet 
Alla elever behöver tydlighet, struktur och förutsägbarhet. Veckovisa uppföljningar mellan men-
tor och elev ökar delaktigheten och ger eleven möjlighet att förberedas inför övergångar och 
andra förändringar. För många elever är det extra viktigt att få svar på följande frågor: 

 

• Var ska jag vara? 
• Med vem eller vilka? 
• Vad ska jag göra? 
• Vad ska jag ha med mig? 
• Hur länge?  
• Vad händer sen? 
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Handlingsplan vid problematisk skolfrånvaro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Mentor skickar meddelande på Schoolsoft till elev och vårdnadshavare för att visa 
omtanke. Kontakta även vårdnadshavare om de inte får meddelande om elevens frånvaro 
automatiskt. Om eleven går i årskurs 1-6 ska mentor kontakta vårdnadshavare omgående. 

 
• När eleven är tillbaka i skolan frågar mentor om det är något i skolan som orsakat 

frånvaron. 
 

• Vid återkommande giltig frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare för att ta reda på 
orsaken. Tänk på att omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och ska uppmärksammas. 

 
• Vid misstanke om att ett barn far illa gör rektor alltid en orosanmälan som skickas till 

socialtjänstens IFO-avdelning. Skriv att skolan önskar återkoppling. 
 
Dokumentation 
Mentor dokumenterar med datum när kontakt togs med elev och vårdnadshavare i Schoolsoft. 
Detta görs i mentorrutan meddelande till elev och vårdnadshavare. 

 

 

 

 

• Mentor eller annan av rektor utsedd person bokar ett möte med vårdnadshavare och elev. 
Anpassa mötet utifrån barnets ålder. För mer information om mötet se blankett ”Enkel 
kartläggning”. 
 

• Under mötet används blankett ”Enkel kartläggning”. Detta gör mentor tillsammans med 
vårdnadshavare och elev, eller var för sig. Erbjud eleven samtal med kurator eller 
skolsköterska beroende på vad kartläggningen visar. 
 

• Mentor eller annan av rektor utsedd person rådgör med skolans elevhälsoteam om elevens 
situation.  
 

• Mentor eller annan av rektor utsedd person återkopplar till rektor, berörd personal samt 
vårdnadshavare. 
 

Dokumentation 
Mentor eller annan av rektor utsedd person lämnar den ifyllda blanketten ”Enkel kartläggning” 
till rektor som för in den i elevakten. Vårdnadshavare får en kopia. 

 

STEG 1: 
 Första tillfället ogiltig frånvaro 

 Återkommande giltig frånvaro under de senaste fyra veckorna 

 

STEG 2: 
 Tredje tillfället ogiltig frånvaro inom tre veckor  

 Fortsatt hög giltig frånvaro under de senaste åtta veckorna 
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Mentor eller annan av rektor utsedd person anmäler åter igen elevärendet till elevhälsoteamet. 
 

• Mentor eller annan av rektor utsedd person bokar skyndsamt ett möte med vårdnads-
havare och elev, tillsammans eller var för sig. Person från elevhälsan utsedd av rektor, 
exempelvis skolsköterska eller kurator, kartlägger elevens situation på blankett ”Fördjupad 
kartläggning”.  

 

• För mer information om mötet se ”Fördjupad kartläggning”. 
 

• Konsultation med socialtjänsten enligt stycke 3.2 i dokumentet ”Samverkan mellan 
förskola, skola och socialtjänst i Robertsfors Kommun”. Detta sker utan att elevens per-
sonuppgifter röjs. 

 

• Samverka med andra parter runt eleven efter samråd med vårdnadshavare. Använd gärna 
samtyckesblankett.  
 

Dokumentation 
Lämna den ifyllda blanketten ”Fördjupad kartläggning” till rektor som för in den i elevakten. 
Vårdnadshavare får en kopia. 
 
 

 

 

 

Rektor kallar till elevkonferens med vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad ska båda 
vårdnadshavarna delta. Mentor och berörda ur skolans elevhälsoteam deltar på mötet. 

 

• Eleven deltar på mötet utifrån mognad och ålder. Utgångspunkten är att eleven ska vara 
delaktig. 
 

• På mötet utvärderar deltagarna de tidigare insatser som gjorts. 
 

• Rektor informerar vårdnadshavare om tillgängliga resurser i Robertsfors kommun, 
Familjecentral, Socialtjänst, Hälsocentral. 
 

• Skolsköterskan bokar vid behov tid med skolläkare, efter överenskommelse med vårdnads-
havare. 
 

• Initiera till samverkansmöte (SAMBA) om fler kompetenser i arbetet runt eleven behövs 
för att nå en förändring.  
 

Dokumentation 
Rektor dokumenterar mötet och för in protokollet i elevakten. 
 

STEG 3: 
 Femte tillfället ogiltig frånvaro inom sex veckor  

 Fortsatt hög giltig frånvaro 

STEG 4: 
 Fortsatt hög frånvaro under de kommande fyra veckorna, giltig eller ogiltig 
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Rektor gör en anmälan per brev till: 
Robertsfors kommun 
Barn- och utbildningskontoret 
 
(Är eleven folkbokförd i annan kommun ska anmälan skickas till elevens hemkommun) 
 
Följande uppgifter ska finnas med i anmälan: 
 

• Elevens namn och personnummer 

 

• Namn, adress och telefonnummer till vårdnadshavare (för båda om delad vårdnad) 
 

Bifoga all dokumentation gällande skolans aktiviteter och åtgärder samt utfallet av dessa utifrån 
de första fyra stegens punkter i närvarorutinen. Samtliga dokument ska vara daterade. Använd 
blankett för ”Anmälan till huvudmannen skolpliktbevakning” 
 
En anmälan till huvudmannen innebär inte att skolan lämnar över ansvaret. Skolans ansvar kvar-
står och arbetet kring eleven fortsätter. 
 
Anmälan om skolpliktsbevakning diarieförs av verksamhetssekreterare på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
 

 
 
 

 

 
 

• Ärendet med fullständigt underlag tas upp i barn- och utbildningsutskottet för beredning 
och beslut om att föreslå/inte föreslå att förelägga vårdnadshavare med vite.  
 

• Kommunstyrelsen fattar beslut om föreläggande av vite.  
 

Se ”Anmälan till huvudman för skolpliktsbevakning” där ytterligare instruktioner och informat-
ion finns. 

 

 

STEG 6: 
 Beslut om vitesföreläggande 

STEG 5: 
 Frånvaron kvarstår  

 Skolan gör en anmälan om skolpliktsbevakning 



 

 

 

ENKE
 
INSTRU
 
Inför m
 Info

nått
 Bjud
 Välj
 Anv
 Möt

 
  
Under m
 Välk
 Poä

elev
 Dok
 Avs

kom
 
  
Att tän
 Är e

elev
 Var 
 För
 För

foku
 Hål

 
 
Efter mö

 

 

EL KARTL

UKTIONER 

mötet  
ormera eleve
t steg 2 i sko
d in båda vå
j plats och ti
vänd tolk vid
tet bör vara 

mötet   
komna fami
ängtera att r
ven behöver
kumentera p
sluta med en
mmit fram til

ka på  
eleven inte m
ven på någo
nyfiken men

medla hopp
sök inte tolk
usera på hur
l mötestiden

ötet lämnas

LÄGGNI

  

en om att du
olans rutin fö
årdnadshava
d med omso

d behov.   
ca 30 minut

ljen till möte
utinens syfte
r stöd i skola
på blankett ”
n genomgån
ll stämmer. B

med på möte
ot sätt komm
n försiktig så

p och ge exe
ka bakomligg
r problemen
n.  

s kopia på k

 

NG VID 

u kommer bo
ör ökad skoln
are vid geme
org för att sk

ter.  

et, beskriv ko
e är, att i ett 
an.  
”Enkel kartlä

ng av vad ni k
Boka in ett u

et ska frågor
mer till tals oc

å att du inte 
mpel på tillf
gande orsak

n ska lösas oc

kartläggning

 

PROBLE

oka ett möte
närvaro.   
ensam vårdn
kapa en lugn

ort rutinen fö
tidigt skede

ggning”.  
kommit öve

uppföljnings

rna besvaras
ch blir tillfråg
intar en exp

fällen då olik
ker till eleven
ch kom fram

gen till vård

BARN

EMATISK

e med vårdn

nad och infor
n atmosfär. 

ör ökad skol
e reagera på 

rens om, stä
möte.    

s utifrån elev
gad.  

pertroll.  
ka lösningar 
ns situation. 

m till olika lös

dnadshavar

N‐ OCH U
FRÅNVARO: E

K FRÅNV

adshavarna 

rmera om sy

närvaro.  
frånvaron o

äm av med e

vperspektiv. 

har fungerat
Försök inte 

sningar att te

re.   

UTBILD
ENKEL KARTL

VARO      

 och att han

yftet med mö

ch att ta red

eleven om de

Målsättning

t.   
hitta förklar
esta.   

NING 
ÄGGNING 

                          

/hon har 

ötet.  

da på om 

et ni 

gen är att 

ingar, 

 1 

                         



 

 

 

ENKE
 
Datum o

Datum fö

 
 

 
Elev 

Personnu

 
 

 
Frånvar

Giltig frå
månaden

 
 

 
Hemsko

Skola 

 
 

 
Vårdnad

Namn vå

 
 

 
 
Inled al
Undersök fl

 
 
 

 
 
Vad är d
Frågan stäl

 
 
 

 
 
Vad tyc
Behöver vi 

 
 
 

 

 

EL KARTL

och plats 
ör karläggninge

ummer 10 siffro

ro 
nvaro i procent

n 

ola 

dshavare  
rdnadshavare 1

ltid med att
lera områden oc

det som fun
ls för att undersö

ker du att v
göra några förän

LÄGGNI

en 

or 

t senaste 

1 

t fråga om d
h kom fram till 2

ngerar bra i 
öka resurser 

vi på skolan 
ndringar och anp

NG VID 

Namn 

 

Ogiltig frånv
månaden 

 

Årskurs/klas

 

det är något
-3 orsaker 

skolan och 

kan göra fö
passningar i klass

 

PROBLE

Plats f

 

varo i procent s

ss 

Namn

 

t i skolan so

gör att du g

ör att närva
srum, matsal, på 

BARN

EMATISK

för kartläggning

senaste 

n vårdnadshava

om orsakat f

går till skola

aron ska öka
raster etc? Vad ä

N‐ OCH U
FRÅNVARO: E

K FRÅNV

g 

Total frånvaro 
månaden 

 

Mento 

 

re 2 

frånvaron? 

an?  

a?  
r ditt förslag på f

UTBILD
ENKEL KARTL

VARO      

i procent senas

 

förändring? 

NING 
ÄGGNING 

 

ste 

 2 



 

 

 

Vad kan
Åtgärderna

 
 
 

 
 
Vad kan
Åtgärderna

 
 
 

 
 
Vad kan

 
 
 

 
 

Vi har k
 
 
 

 
 
 

Uppfölj
Datum fö

 
 

 
 

Undersk
 
 
Underskr

 
 
 

 
 
Underskr

 
 
 
 
 
 
 
 

 

n klasslärare
a ska svara på de 

n vårdnadsh
a ska svara på de 

n du göra fö

kommit fram

ning 
ör uppföljning 

krifter 

rift elev 

rift vårdnadshav

e eller ment
orsaker eleven a

havare göra
orsaker som elev

ör att öka nä

m till att test

vare 1 

tor göra för
angett som skäl t

a för att öka
ven angett som s

ärvaron i sk

ta följande 

 

r att öka ele
till frånvaro. 

a elevens nä
skäl till frånvaro.

kolan? 

åtgärder fö

Plats f

 

 

Under

 

Under

BARN

evens närva

ärvaro?  

ör att öka di

för uppföljning

rskrift skolans r

rskrift vårdnads

N‐ OCH U
FRÅNVARO: E

ro?  

n skolnärva

epresentant 

shavare 2 

UTBILD
ENKEL KARTL

aro 

NING 
ÄGGNING 

 3 



 

 

 

FÖRD
 
INSTRU
 
Inför m
 Info
 Kon
 Ber

vård
 Ber

tills
 Anv
 Kart

 
 
  
Under m
 Välk

situ
 Bes
 Dok
 Bok
 Avs

då n
 
  
Att tän
 Var 
 Und
 För
 För

foku
 Hål
	

		
Om	elev
rektor	
		
	
Efter	m
 

 

DJUPAD 

UKTIONER 

mötet  
ormera eleve
ntakta båda 
ätta att syfte
dnadshavarn
ätta att vård

sammans, be
vänd tolk vid
tläggningen

mötet   
komna fami

uationen i sk
skriv kort rut
kumentera k
ka eventuellt
sluta med en
ni ska utvärd

ka på  
nyfiken.  

dvik att inta 
medla hopp
sök inte tolk
usera på hur
l tiden.  

ven	trots	u
för	beslut	

mötet	lämna

KARTLÄ

  

en om att vå
vårdnadsha
et är att göra
nas syn på fr

dnadshavare
eroende på e
d behov.  
n tar ungefär

ljen till möte
olan ska bli b
inerna för ök

kartläggning
t ytterligare 

n genomgån
dera åtgärde

en expertro
p och ge exe
ka bakomligg
r problemen

upprepade
om	det	for

as	kopia	til
 

ÄGGNIN

rdnadshava
varna vid ge

a en mer om
rånvaron och

e och elev trä
elevens ålde

r en timme. 

et och berätt
bättre.  
kad skolnärv

gen på blank
en träff för k

ng av vad ni k
erna.  

ll.  
mpel på tillf
gande orsak

n ska lösas oc

	försök	int
rtsatta	arbe

ll	vårdnads

 

G VID P

are kommer a
emensam vå

mfattande kar
h hitta lösni
äffar specialp
er.  

ta att det ha

varo och att 
kett ”Fördjup
kompletterin
kommit öve

fällen då olik
ker till eleven
ch kom fram

te	kommer
etet.		

shavare		

BARN
FRÅNV

ROBLEM

att kontakta
årdnad.  
rtläggning fö
ngar för en p
pedagog elle

ndlar om hu

vi nu befinn
pad kartlägg
ng.  
rens om och

ka lösningar 
ns situation. 

m till olika lös

r	på	bokat	m

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

MATISK F

s för ett nytt

ör att få elev
positiv skolg
er kurator va

ur vi kan hjäl

er oss på ste
ning”.  

h boka in ett

har fungerat
Försök inte 

sningar att te

möte,	ska	m

UTBILD
JUPAD KARTL

FRÅNVA

t möte.  

vens och 
gång.  
ar för sig elle

pas åt för at

eg tre.  

t uppföljning

t.  
hitta förklar
esta.  

mentor	inf

NING 
ÄGGNING 

ARO         

er 

tt 

gsmöte 

ingar, 

formera	

 1 

                             



 

 

 

FÖRD
 
Datum o

Datum fö

 
 

 
Elev 

Personnu

 
 

 
Vårdnad

Namn vå

 
 

 
Frånvar

Giltig frå
månaden

 
 

 
Hemsko

Skola 

 
 

 
Kartlägg

Namn 

 
 

 
 
Hur mår

Berätta o

 
 

Vad gilla

 
 

Mat?  

 
 

Sover du

 
 

Hälsopro

 

 

DJUPAD 

och plats 
ör karläggninge

ummer 10 siffro

dshavare  
rdnadshavare 1

ro 
nvaro i procent

n 

ola 

gningen ge

r du? 
om dig själv. 

r du att göra?  

 bra?  

oblem: allergier,

KARTLÄ

en 

or 

1 

t senaste 

enomförs av

, magont, huvud

ÄGGNIN

Namn 

 

Ogiltig frånv
månaden 

 

Årskurs/klas

 

v 

dvärk, syn och h

 

G VID P

Plats f

 

Namn

 

varo i procent s

ss 

hörsel?  

BARN
FRÅNV

ROBLEM

för kartläggning

n vårdnadshava

senaste 

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

MATISK F

g 

re 2 

Total frånvaro 
månaden 

 

Mento 

 

Roll i verksamh

 

UTBILD
JUPAD KARTL

FRÅNVA

i procent senas

heten 

NING 
ÄGGNING 

ARO       

ste 

 2 



 

 

 

Finns det

 
 

Finns det

 
 

Vad ser d

 
 

Framtids

 
 

Övrigt om

 
 
 
Hur har
Tycker du

 
 
Hur tycke

 
 
Vilka ämn

 
 
Vilka ämn

 
 
Hänger du

 
 
Ger lärare

 
 
Trivs du m

 
 
Kan du be

 
 
Behöver d

 
 
Hur lär du

 
 
Hur är det

 

 

t något som stre

t något som du 

du fram emot?  

sdrömmar?  

m ditt mående  

r du det i s
u att du har ett br

er du att en bra le

nen tycker du fun

nen tycker du är s

u med i undervis

e tydliga instrukt

med dina lärare? 

e din lärare om h

du stöd när du lä

u dig bäst?  

t för dig att sama

essar dig?  

bekymrar dig ö

kolan – uti
ra schema? 

ektion ska vara? 

ngerar bra?  

svåra? 

sningen?  

tioner och förstår

 

hjälp när du behö

äser eller skriver?

arbeta i grupp?  

ver?  

ifrån ett pe

r du vad du ska g

över det? Hur gör

?  

 

edagogiskt

göra? 

r du då? 

BARN
FRÅNV

t perspekt

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

iv? 

UTBILD
JUPAD KARTL

NING 
ÄGGNING 

 3 



 

 

 

 
Vilka styr

 
 
Hur får du

 
 
Hur funge

 
 
Får du arb

 
 
Hur är lok

 
 
Om anpas

 
 
 

Hur har
Hur har d

 
 
Har du ko

 
 
Har du ko

 
 
Har du nå

 
 
En del bar

 
 
Äter du sk

 
 
Är det någ

 
 
Är du tryg

 
 
 

 
 
 

 

kor har du som h

u med dig ditt sko

erar det för dig at

betsro under lekt

kalerna på skolan

ssningar genomf

r du det i s
u det i skolan?  

ompisar i klassen

ompisar på rasten

ågon vuxen du ka

rn/ungdomar tyc

kolmaten?  

got som stressar

gg i skolan och på

hjälper dig i skola

olmaterial till va

tt påbörja, genom

tionerna?  

n? Klassrum idrot

förts i skolan, har

kolan – uti

?  

n och vad gör du

an prata med om

cker det är jobbig

r dig i skolan?  

å vägen till och fr

arbetet?  

rje lektion? 

mföra och avslut

ttshall, matsal oc

r de fungerat? 

ifrån ett so

?  

m du skulle behöv

gt i matsal och o

rån skolan? 

 

ta en uppgift? 

ch toaletter? 

ocialt persp

va det? 

mklädningsrum, 

BARN
FRÅNV

pektiv 

hur är det för di

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

g?

UTBILD
JUPAD KARTL

NING 
ÄGGNING 

 4 



 

 

 

Hur har
Vilka bor 

 
 
Vad gör d

 
 
Sköter du

 
 
Hur stötta

 
 
Bekymrar

 
 
Har det hä

 
 

Hur har
Vad gör d

 
 
Vad bruka

 
 
Håller du 

 
 
Tycker du

 
 
Finns det 

 
 
Har du nå

 
 
Gillar du a

 
 
Har det hä

 
 
Går dina k

 
 
 
 

 

r du det i s
med dig i din fam

du när du är hem

u din hygien? Dus

ar dina föräldrar 

r du dig över någ

änt något hemm

r du det på
du när du är ledig

ar du göra när du

på med någon a

u att du har lagom

något annat du s

ågra kompisar på

att umgås med fl

änt något på frit

kompisar i skolan

kolan – uti
milj? 

ma? 

sch, tandborstnin

dig i skolarbetet

got som rör din fa

ma som påverkar 

å fritiden? 
g?  

u har lov?  

ktivitet?  

m många aktivite

skulle vilja börja 

å fritiden?  

lera eller med en

iden som påverk

n och om inte va

ifrån ett so

ng, kläder 

t?  

amilj?  

din närvaro och 

eter på din fritid?

med?  

n kompis i taget?

kar din situation i

d gör de? 

 

ocialt persp

hur du har det i 

? 

? 

i skolan? 

BARN
FRÅNV

pektiv? 

skolan? 

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

UTBILD
JUPAD KARTL

NING 
ÄGGNING 

 5 



 

 

 

Vilka re
Hos komp

 
 
Hos dig sj

 
 
Hos din fa

 
 
Hos ditt ö

 
Ett tips är 

 
Vad behö
Vad tycke

 
 
Skolans eg

 
 
Vad tycke

 
 
Vårdnads

 
 
Vad kan d

 
 
Finns det 

 
 
 

Åtgärde
Åtgärder

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppfölj
Datum fö

 
 

 

 

esurser och
pisar? 

älv? 

amilj och släkt?  

övriga nätverk?  

att göra en nät

över du för st
er du att skolan k

gna idéer? 

er du att vårdnad

shavarnas egna id

du göra för att nä

andra idéer vi ka

er vi har kom
r 

ning 
ör uppföljning 

h styrkor fi

tverkskarta för 

öd från skola
kan göra för att n

dshavarna kan gö

déer? 

ärvaron ska öka?

an testa?  

mmit övere

inns som k

att få en bild a

n, föräldrar e
närvaron ska öka

öra för att närvar

?  

ens om  

 

kan stötta d

av hur det ser ut

eller annan fö
? 

ron ska öka? 

Plats f

 

BARN
FRÅNV

dig för att ö

t runt eleven. 

r att öka närv

för uppföljning

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

öka din nä

varon? 

UTBILD
JUPAD KARTL

ärvaro? 

NING 
ÄGGNING 

 6 



 

 

 

Undersk
 
 
Underskr

 
 
 

 
 
Underskr

 
 
 
 
 
 
 
 

 

krifter 

rift elev 

rift vårdnadshavvare 1 

 

 

Under

 

Under

BARN
FRÅNV

rskrift skolans r

rskrift vårdnads

N‐ OCH U
VARO: FÖRDJ

epresentant 

shavare 2 

UTBILD
JUPAD KARTL

NING 
ÄGGNING 

 7 



 

 

 

INSTR
 

Beslutsu
De skriv
ning om
finns skä
derlag vi
ning inkl

 
Rektors
I denna d
Rektor u
den fort
tet.  
 

Om  rekt
barnet f
beskriva
möten, f
 

Eftersom
dels vid 
rätten fö
 

Dokume
eventue
redovisa
uppföljn

 
Ärendet
I Förvalt
 
Muntlig 
heten är
 
Partsinsy
ter som 
 
Kommun
rättats o
ska på e
material
 
Motiver
 
Föräldra
nämnde
tigt att v
dighetsu
 

 

RUKTIONE

underlag til
elser som  in
 skolan vidta
äl att utdöm
id eventuell 
lusive stöd so

s analys och
del gör rekto
utformar den
satta planer

tor  i  samråd
ullgör sin sko
 på vilket sä
följer ej uppr

m det kan bli 
en överklag
ör att utkräva

entet dateras
ll annan dok
as  i bilagor. 
ning skall ock

t ska komm
ningslagen f

handläggnin
r skyldig att d

yn, § 16, par
ligger till gru

nikationsplik
om alla uppg
get initiativ 
et. Handlägg

ing av beslu

ar  och  elev  i
n vilket inne
vårdnadshav
utövning.  

ER 

ll kommuns
nkommer  frå
agit alla åtgä

ma vite. Slutli
framtida dis
om eleven h

h bedömnin
or en analys 
nna del som
ingen för ele

 med elevhä
olplikt, så ka
ätt dessa bri
rättade över

 aktuellt att 
an från vård
a vitet.  

s och skrivs 
kumentation
Enkel  respek
kså redovisas

municeras m
inns regler fö

ng, § 14, vår
dokumentera

rt har rätt at
und för beslu

kt, § 17, ett ä
gifter som ha
kommunicer
garen ska do

t, § 20, beslu

informeras  o
ebär, att näm
arna ges rätt

styrelsen  
ån skolorna u
ärder man ku
gen bedöms
skussion om 
ar rätt att få

g av elevs f
av faktaunde

m ansvarig  i s
even samt hu

älsan bedöm
an det bli akt
ster yttrat s
enskommels

utdöma böt
dnadshavarn

under av re
(t ex pedago
ktive  fördjup
s som bilaga.

med vårdnad
ör handläggn

dnadshavare
a muntlig inf

tt ta del av d
utet ska doku

ärende får in
ar tillförts är
ra materialet
okumentera h

ut ska innehå

om  att  ären
mnden komm
ten att läsa d

 

ANMÄLAN 

utgör grund 
unnat i resp
s att dokum
huruvida sk

å.  

frånvaro  
erlaget och r
samråd med
ur skolan arb

mer att vårdn
tuellt med a
ig  (exempelv
ser etc).  

er, ställer nä
na eller om d

ektor som an
ogisk utredn
pad kartlägg
. 

dshavarna 
ning i ärende

e och elev ha
formation. 

de uppgifter 
umenteras o

nte avgöras u
rendet och a
t. Parten ska
hur man kom

ålla de skäl s

ndet  komme
mer att få ta
det inlämna

BARN
TILL HUVUD

för barn‐ oc
ektive ärend
entationen ä
kolan försum

resultatet av
d elevhälsote
betar för att 

nadshavare 
tt besluta om
vis vårdnads

ämnden krav
det blir aktue

nsvarig hand
ning, åtgärds
gning vid pro

e vid myndig

ar rätt att lä

som ligger ti
ch läggas till

utan att elev
att de fått ti
a uttryckligen
mmunicerat ä

som bestämt

er  att  överlä
 del av det i
de materiale

N‐ OCH U
DMANNEN SK

ch utbildning
de. Bedömni
är och kan u
mat att ge e

vidtagna åtg
eamet.  I dett
få eleven at

brister  i sitt 
m vitesförelä
shavare kom

v på att alla u
ellt att gå vid

läggare. Elev
program elle
oblematisk  s

hetsutövning

mna muntlig

ill grund för 
 ärendet.  

v eller vårdna
llfälle att ytt
n ges tillfälle
ärendet.  

 utgången. 

ämnas  till  ba
nlämnade m
et eftersom d

UTBILD
KOLPLIKTBEV

gsnämndens
ing görs äve
utgöra tillför
en elev den u

gärder.  
tta avsnitt  in
tt återgå till s

 ansvar att 
äggande. Sko

mmer ej på p

uppgifter är 
dare till förv

vhälsodokum
er andra utre
kolfrånvaro 

g.  

ga uppgifter.

beslutet. All

adshavare ha
tra sig. Hand
e att uttrycka

arn‐  och  utb
materialet. D
det är fråga 

NING 
VAKNING 

s bedöm‐
n om det 
litligt un‐
undervis‐

ngår även 
skolarbe‐

se  till att 
olan skall 
planerade 

korrekta, 
valtnings‐

ment och 
edningar) 
inklusive 

. Myndig‐

a uppgif‐

ar under‐
dläggaren 
a sig över 

bildnings‐
et är vik‐
om myn‐

 1 



 

 

 

Vårdnad
läggs  so
Vårdnad
 
När  vår
ning/anm
skott/nä
 

Delgivnin
ningsnäm
 

Rektor  in
att lämn
 
I händels
ceras på
ser. Skic
med mo
tor uppfy
 

Verksam
nadshav
förfaran
 

Beslutsg
Barn‐ oc
utskotte
 

Ärendet 
 

Rektor ä
 

Vitesför
Om en s
sitt för a
vårdnad
ten), sko
barnet få
 

Vitesföre
skolplikt
och en a
till rätta 
till socia
 

Om  kom
beslut rö
inte dele
 

Skolan s
redning 
till skola
 

 

dshavare har
m bilaga oc
dshavare kan

dnadshavarn
mälan.  Anm
ämnden om i

ng ska lämna
mnden.  

nformerar v
na informatio

se av att rek
 följande sät
cka delgivnin
ottagningsbe
yllt kraven.  

mhetssekrete
vare en vecka
det vid en in

gång  
ch utbildning
et innan för b

skickas däre

är föredragan

reläggande
kolpliktig ele
att barnet gå
shavare har 
ollagen 7 kap
år tillfredsstä

eläggande b
ten. När vitet
av dem. Kom
med situatio
ltjänsten.  

mmunen öve
ör myndighe
egeras.  

ka i första h
är stort och 
n.  

r rätt att göra
h blir allmän
n inte kräva a

na  läst  igen
mälan  skickas
inte  vårdnad

as till vårdna

årdnadshava
on och svara 

ktor har svår
tt för att upp
ngskvitto, utr
vis. Om förs

erare  på  bar
a före mötet
ndrivning av v

gschef inform
beredning oc

efter vidare t

nde i barn‐ o

e (hot om pe
ev inte fullgö
r i skolan, ka
ett ansvar fö
p 20 §. I föräl
ällande utbil

betyder att v
t föreläggs v

mmunen anvä
onen på ann

erväger  att  a
etsutövning o

hand försöka
det krävs at

a rättelser, s
n handling n
att få ändra i

nom  utredni
s  till  barn‐
dshavare und

adshavarna m

arna om att 
på frågor. D

t att komma
pfylla kraven
redning och 
ändelsen ret

rn‐  och  utbi
t. Till underrä
vite. 

meras om an
ch förslag till 

till kommuns

ch utbildning

enningböte
ör skolplikten
an kommuns
ör att medve
drabalken 6 
dning. 

vårdnadshav
vårdnadshava
änder sig av 
at sätt, t ex 

använda  sig 
och är oftast

 lösa situatio
tt kommune

 

ANMÄLAN 

skriva egna t
när de  fogas
i rektors ana

ingen  ska  d
och  utbildn
dertecknat a

minst en vec

de har rätt 
Det är frivillig

a i kontakt m
n på kommun
svarskuvert
turneras uta

ildningskont
ättelsen bifo

mälan. Ären
beslut. 

styrelsen för

gsutskottet o

r)  
n och detta b
tyrelsen före
erka till att de
kap 2 § påta

aren hotas 
arna gemens
vitesförelägg
genom samt

av  vite  ska 
t av principie

onen på ann
en kan visa v

BARN
TILL HUVUD

tillägg och ko
s  till dokume
alys och bedö

de  undertec
ingskontoret
att de tagit d

ka innan äre

att närvara 
t för dem att

med vårdnads
nicering enlig
  till vårdnad
an att den bl

oret  skickar
ogas en folde

det föredras

beslut.  

och i kommu

beror på att v
elägga föräld
eras barn ko
alas vårdnad

med pennin
samt ska ett
gande endas
tal med förä

kommunsty
ell karaktär e

nat sätt. Av r
ad den gjort

N‐ OCH U
DMANNEN SK

omplettering
entet  (kan v
ömning.  

kna  att  de 
t.  Ärendet  b
el av utredn

endet skickas

vid namnde
t komma till 

shavarna, ka
gt förvaltnin
dshavarna  i r
ivit uthämta

skriftlig  un
er om vitesfo

s därefter i b

unstyrelsen. 

vårdnadshav
drarna att ta 
mmer till sko
shavarnas an

gböter om  i
särskilt belo
st efter att sk
ldrar, stödåt

yrelsen  fatta 
eller av störr

rättsfall fram
t för att förm

UTBILD
KOLPLIKTBEV

gar till faktad
vara  sekretes

tagit  del  a
behandlas  i
ingen.  

s till barn‐ oc

ens samman
mötet.  

an ärendet k
gslagens bes
rekommende
ad på posten

nderrättelse 
ormerna och

barn‐ och utb

varen inte ha
sitt ansvar. 
olan (fullgör
nsvar att bev

inte eleven 
opp fastställa
kolan försök
tgärder eller 

 beslutet. Et
re vikt och ka

mgår att krav
må eleven at

NING 
VAKNING 

delen. De 
ssbelagt). 

av  utred‐
nte  i  ut‐

ch utbild‐

träde  för 

ommuni‐
stämmel‐
erat brev 
n har rek‐

till  vård‐
 gången i 

bildnings‐

ar gjort 
Elevens 
 skolplik‐
vaka att 

uppfyller 
as för var 
kt komma 
anmälan 

tt  sådant 
an därför 

vet på ut‐
t komma 

 2 



 

 

 

Bestämm
att komm
relsens b
 

Utdöma
En första
rats om 
informat
att slippa
 

Om vård
nen hos
räkning t
att vårdn
in penga
 

Två form
Det finn
Om elev
varande 
svar för 
 

Vilket be
1000 kro
 
 

Exempe
 

1. Löpan
Anna An
med stö
för sig se
ret 2000
läggande
vite om 
 
 
2. Engån
Anna An
med stö
för sig se
ret 2000
läggande
000 kr.  
 

Sekrete
Alla som
är förtro
 

 

melser om h
munen hand
beslut om vit

ande av vite
a förutsättni
de krav som
tion i första 
a vitespåfölj

dnadshavare
  förvaltnings
till vårdnads
nadshavaren
arna. 

mer av vite 
s två former
ven är frånva
från och til
sitt barns sko

elopp som vä
onor per vec

el på vitesfö

nde vite (från
ndersson och
d av skollage
e till att Dian
0/2000  infinn
e inte följs, f
1 000 kr per 

ngsvite (från
ndersson och
d av skollage
e till att Dian
0/2000  infinn
e  inte följs, f

ess i Barn- oc
m är verksam
oendevalda. 

hur vitesföre
dlägger såda
tesförelägga

e  
ng för att ett
m ställs på h
hand genom
den.  

en trots vites
srätten att v
shavaren. Fö
n måste beta

 
r av vite,  löp
arande unde
l kan ett  löp
olgång. Vilke

äljs beror på
ka kan vara e

öreläggande

nvaro från o
h Bertil Ande
en 7 kap 23 
na, om hon i
ner sig  i X‐sk
förpliktigas A
vecka.  

varo längre 
h Bertil Ande
en 7 kap 23 
na, om hon i
ner sig  i X‐sk
förpliktigas A

ch utbildnin
mma i förskol

 

läggande ha
na ärenden 
nde kan öve

t vite ska kun
onom så att

m föreläggand

shotet  inte s
vitet  ska döm
rvaltningsrät
ala penningb

pande och e
er längre per
pande vite va
en form av vi

å vad som är
ett skäligt be

e  

ch till under
ersson, vård
§ att senast
nte har giltig
kolan vid sko
AA att betala

period 2‐3 m
ersson, vård
§ att senast
nte har giltig
kolan vid sko
AA att betala

ngsnämnde
a och skola 

 

ANMÄLAN 

andläggs  finn
korrekt. För

erklagas hos f

nna dömas u
t han har ha
de, anges tyd

ser till att ba
mas ut. Det 
tten gör då e
böter (engån

ngångsvite. 
riod kan eng
ara bättre fö
ite som tilläm

r känt om fa
elopp. 

r en längre p
nadshavare 
t X dagar efte
g frånvaro, v
oldagens bö
a ett vite om 

månader)  
nadshavare 
t X dagar efte
g frånvaro, v
oldagens bö
a ett vite om

en  
är skyldiga a

BARN
TILL HUVUD

ns  i Viteslage
rvaltningslag
förvaltningsr

ut, är att den
ft möjlighet 
dligt vad per

arnet komme
är  inte  tillå
en ny utredn
ngsvite eller 

Vilket som v
ångsvite var
ör att få vård
mpas får avg

miljens ekon

period)  
för Carina A
er det att de
varje skoldag
rjan för fullg
1 000 krono

för Carina A
er det att de
varje skoldag
rjan för fullg
m 10 000 kr 

att iaktta sek

N‐ OCH U
DMANNEN SK

en  (SFS 1985
en måste till
rätten.  

n som fått för
att uppfylla
sonen ska gö

er till skolan
tet  för kom
ning i ärende
löpande vite

väljs beror p
a lämpligare
dnadshavarn
öras från fal

nomiska förm

Andersson, fö
e delgivits de
g återstoden 
görande av s
or per vecka 

Andersson, fö
e delgivits de
g återstoden 
görande av s
och BA att b

kretess. Det 

UTBILD
KOLPLIKTBEV

5:206). Det 
lämpas. Kom

reläggandet 
a dem. Geno
öra eller inte

n så ansöker 
munen att  s
et och kan d
e). Domstole

på det enskil
e. Om eleven
na att daglig
l till fall. 

måga, men c

ödelsedata, 
etta förelägg
av vårtermi
skolplikten. 
och BA att b

ödelsedata, 
etta förelägg
av vårtermi
skolplikten. 
betala ett vit

gäller även d

NING 
VAKNING 

är viktigt 
mmunsty‐

informe‐
m denna 
e göra för 

kommu‐
skicka en 
å besluta 
en kräver 

da fallet. 
n är från‐
en ta an‐

ca 500 till 

föreläggs 
gande var 
nen läså‐
Om före‐
betala ett 

föreläggs 
gande var 
nen läså‐
Om före‐
te om 10 

dem som 

 3 



 

 

 

 

ANMÄ
SKOL

 
 

Elevens n

 
Elevens a

 
 

Vårdnads

 
Vårdnads

 
 

Vårdnads

 
Vårdnads

 
 
 

Redov
Giltig frå
månader

 
 
Redov
Uppgifter
undervisn

 
 
 

 
 

Upptra
Visa på en
Familjece

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÄLAN TIL
LPLIKT EN

namn 

adress 

shavares namn 

shavares adress

shavares namn 

shavares adress

isning av fr
nvaro i procent

rna 

isning av fr
r såsom när frånv
ning. 

appning av 
n upptrappning a
entralen etc. 

LL HUVUD
NLIGT SKO

(1) 

s (1) 

(2) 

s (1) 

rånvaro 
t  senaste två 

rånvaron, an
varon började, hu

åtgärder  
av åtgärderna i k

 
 
 
 
 
 
 
 

DMANNE
OLLAGEN

Ogiltig frånv
månaderna

 

ntal dagar 
ur stor frånvaron

kronologisk ordn

 

ANMÄLAN 

N OM ELE
N 7 kap, 2

Elevens

 
Elevens

 

Vårdnad

 
Vårdnad

 

Vårdnad

 
Vårdnad

 

varo i procent  s

n har varit under v

ing. Kontakter m

BARN
TILL HUVUD

EV SOM I
2§ 

s personnumme

s postnr och ort

dshavares telef

dshavares post

dshavares telef

dshavares post

senaste två 

varje termin och

med andra aktöre

N‐ OCH U
DMANNEN SK

NTE FULL

er 

onnummer (1) 

nr och ort (1) 

onnummer (1) 

nr och ort (1) 

Total frånvaro 
månaderna 

 

när eleven helt h

r som t ex habilit

UTBILD
KOLPLIKTBEV

LGÖR 

i procent  senas

har uteblivit från

tering, BUP, 

NING 
VAKNING 

ste två 

 

 4 



 

 

 

 

Redov
Uppgifter
undervisn

 
 
 

 

 Konta
Hur agera
Vilken kon
Vad har d
Vad är de

 
 
 

  
Eleven
Eleven ha
Eller har h

 
 
 
 
  

Anmäl
Datum fö

 
 
 
 
 
Vilka åtg

 
 
 
 
 
Finns sam

 
 
 
 
 
 
Finns upp

 
 
 
 

 

isning av fr
r såsom när frånv
ning. 

akt med vård
ar vårdnadshavar
ntakt har skolan 
eras inställning v
ras inställning id

ns egen inst
ar erbjudits olika 
han/hon tackat n

lan till socia
ör orosanmälan 

ärder har social

marbete med so

prättat samtyck

rånvaron, an
varon började, hu

dnadshava
rna för att eleven
haft med vårdna
varit till erbjudna

dag? 

ällning  
former av åtgärd

nej direkt? 

altjänsten  
(SoL 14:1) P

 
 
 
 
 

ltjänsten vidtag

ocialtjänsten bet

kesdokument? 

ntal dagar 
ur stor frånvaron

rna  
n ska komma till s
adshavarna?  
a åtgärder?  

der – har eleven t

På vilka grunder

git?  

träffande eleve

 

ANMÄLAN 

n har varit under v

skolan?  

tackat ja och sed

r är anmälan gjo

en?  

BARN
TILL HUVUD

varje termin och 

dan uteblivit?  

ord 

N‐ OCH U
DMANNEN SK

när eleven helt h

UTBILD
KOLPLIKTBEV

har uteblivit från

NING 
VAKNING 

 

 5 



 

 

 

 

Kunska
Vilka kun

 
 
 
Beskriv v

 
 
 
 

 

Rektor
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilago
Nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersk
 

Ort och d
 
 
Underskr
 
 
 
 
Namnför

 
 

 

apsbrister  
nskapsbrister fin

vilka åtgärder so

rs analys oc

r  
 Benämn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krifter 

datum 

rift rektor 

rtydligande 

nns hos eleven?

om vidtagits, vil

h bedömnin

ning 

?  

lka beslut som f

ng 

 

ANMÄLAN 

fattats, när det g

BARN
TILL HUVUD

gjorts och vilka 

N‐ OCH U
DMANNEN SK

resultat och eff

UTBILD
KOLPLIKTBEV

fekter som erhå

NING 
VAKNING 

llits.  

 6 



 

 

 

 
Jag har t
 

Ort och d

 
Underskr

 
 
Namförty

 
 

Ort och d

 
Underskr

 
 
Namförty

 
 
 

 

tagit del av o

datum 

rift vårdnadshav

ydligande 

datum 

rift elev 

ydligande 

ovanstående 

vare  (1) 

utredning m

 

ANMÄLAN 

med tillhöran

 

 
 

 

 

 

BARN
TILL HUVUD

de bilagor 

Ort och datu

 
Underskrift v

 

Namförtydlig

 

N‐ OCH U
DMANNEN SK

m 

vårdnadshavare

gande 

UTBILD
KOLPLIKTBEV

e (2) 

NING 
VAKNING 

 7 



 

 

 

 

SKOLPL

Varje må
folkbokf
 
Barn‐ oc
elever fo
person i 
 
En blank
och info
 
Utflyttni

 
s

 

 
t

 
a

 

 

 

Inflyttni

 

 

 

 
e
s

 

LIKTBEVAKN

ånad går utr
föringsregistr

ch utbildning
olkbokförda 
Robertsfors

kett ska lämn
rmation till d

ing eller yte 

Blankett  til

som begär 
 

Innan  elev 
ifylld och un

 

Klassläraren
tor. 

 

Rektor  ans
arkivering. 

 

Elevregistre
mottagande
ningen t ex 

 

Kopia av bl
nen. Gäller 
blanketten 

 

Utrednings
 

ng till Rober

Rektor är m
 

Rektor ansv
 

Rektor ansv
 

Elevregistre
eleven går 
skola om de
berörd han

NING FÖR E

redningssekr
ret. Utrednin

gskontoret h
i Robertsfor
 kommun.   

nas in vid in‐
den nya skol

av skola 

llhandahålls

utflyttning 

flyttar  ska
nderskriven

n ansvarar f

varar  för  a

erare ansva
e  skola  sam
via mail ell

ankett spar
ansökan b
så länge ele

sekreterare

rtsfors komm

mottagare av

varar för att

varar för att

erare ansva
kvar i komm
etta inte m
dläggare på

LEVER I AN

reterare på b
ngssekretera

håller kontak
rs kommun  i

‐ och utflyttn
an. 

s  av  rektor

a  blankett 
n av båda vå

för att blan

att  blankett

rar för regi
mt  att  infor
er kopia av 

ras av elevr
yte av klass
even går kv

e skickar inf

mun 

v blankett d

t kopia av b

t originalet 

rar för regi
munens sko
edföljer ans
å förvaltning

 

SKOLPLIKTS

NNAN KOMM

barn‐ och ut
are bevakar ä

kt med de  s
i syfte att  in

ning och/elle

r,  blankett 

In‐  och  utf
årdnadshav

ketten är fu

ten  lämnas 

strering, at
rmation  läm
 anmälning

egistrerare 
s/skola inom
var i kommu

formation/k

där elev beg

blanketten lä

lämnas till 

istrering sa
ola och ser t
sökan. Ansv
gen t ex via

BARN
SBEVAKNING 

MUNALSKO

bildningskon
även fakturo

skolor utanfö
nformera om

er byte av sk

skickas/läm

flyttningsan
vare, till klas

ullständigt i

till  elevreg

tt originalbl
mnas  till  be
sblanketten

2 år efter d
m samma s
unens skola

kontaktuppg

gär inflyttni

ämnas till k

elevregistre

mt att origi
till att elevk
varar också 
a mail eller k

N‐ OCH U
ELEV I ANNAN

OLA ELLER F

ntoret igenom
rna från and

ör kommune
m anmälnings

kola för att m

mnas med  s

nmälan‐  el
ssläraren i a

fylld innan 

gistrerare  f

ankett och 
erörd  hand
n. 

det att elev
kolupptagn
. 

gifter till de

ng i skolan 

klasslärare 

erare  

inalblankett
ort inhämta
för att info
kopia av anm

UTBILD
N KOMMUN/

FRISKOLA. 

m in‐och utf
dra skolor. 

en  som har 
splikten och 

möjliggöra b

svartkuvert

lev  lämnas/
avlämnande

den lämnas

för  registre

elevkort sk
dläggare  på

ven lämnat 
ningsområd

en nyaskolan

ten sparas 
as från avlä
ormation lä
mälanblank

NING 
/FRISKOLA 

flyttning i 

inskrivna 
kontakt‐

bevakning 

  till  den 

/skickas, 
e skola. 

s till rek‐

ring  och 

kickas till 
  förvalt‐

kommu‐
e sparas 

n. 

så  länge 
mnande 
mnas till 
ketten. 

 
1 


