
Vägledning vid omfattande frånvaro 
som ger anledning till oro

Frånvarande elev vid  
första tillfället som  
ger anledning till oro

Vid varje tillfälle av frånvaro (ogiltig 
eller giltig) som ger anledning till 
oro, kontaktar mentor vårdnads- 
havare för att ta reda på anledningen 
till frånvaron. 

Vid behov av extra anpassningar 
kan dessa genomföras direkt av 
mentor i samverkan med under- 
visande lärare. Eventuella extra  
anpassningar dokumenteras  
i skolans lärportal.

Ansvarig: Mentor

Fortsatt  
frånvaro

Vid fortsatt frånvaro som ger  
anledning till oro, kallar mentor 
eller annan av rektor utsedd person 
(ansvarig), elev och vårdnadshavare 
(och vid behov elevhälsan) till ett 
möte. Här diskuteras frånvarons  
orsaker och konsekvenser för  
elevens skolarbete och vad som  
kan göras för ökad skolnärvaro  
och att få tillbaka eleven till skolan. 

Ansvarig dokumenterar överens-
komna insatser och extra anpass-
ningar i skolans lärportal samt 
informerar elevhälsan och arbetslag 
om dessa.

Utvärdering av insatser och extra 
anpassningar görs regelbundet av 
ansvarig tillsammans med elev och 
vårdnadshavare under en period  
av 4 veckor.

Om utvärderingen visar att insatser  
och extra anpassningar inte fung-
erar, gör mentor en anmälan till 
rektor om elevens eventuella behov 
av särskilt stöd samt kopplar in 
elevhälsan. 

 

 

Ansvarig: Mentor eller annan av 
rektor utsedd person (ansvarig)

Fortsatt  
upprepad  
frånvaro

Efter 10 skoldagar i följd, 6:e sjuk-
perioden vid spridda tillfällen eller 
20 % registrerad frånvaro efter åtta 
veckor initierar rektor skyndsamt,  
 samråd med elev och vårdnads- 
havare, en utredning kring frånvaro- 
orsaken (om den inte är uppenbart  
obehövlig, t.ex. läkarbesök eller 
beviljad ledighet). När skolans 
utredning är klar ska den skickas till 
barn- och utbildningsförvaltningen 
och vårdnadshavare för kännedom. 

Samtidigt görs en anmälan till  
huvudman enligt steg 4.

Visar frånvaroutredningen att förut-
sättningarna för särskilt stöd upp-
fylls ska sådan utredning inledas. 

Visar frånvaroutredningen att 
kränkande behandling uppfylls ska 
sådan utredning inledas. 

Rektor fattar därefter beslut om 
åtgärdsprogram. 

Efter genomförda insatser kallar 
rektor elev och vårdnadshavare och 
andra berörda till möte för genom-
gång av fortsatt arbete. Flera möten 
kan behövas.

Ansvarig: Rektor

Anmälan  
omfattande  
frånvaro

En anmälan om att en elev har om-
fattande frånvaro görs till huvudman
per post. Bor eleven i en annan 
kommun görs anmälan till hem- 
kommunen. 

Vårdnadshavare informeras om 
detta.

Anmälan skickas till barn- och 
utbildningsförvaltningen och vård-
nadshavare för kännedom. Adress: 
Barn- och utbildnings-förvaltningen,
Solna stad, 171 86 Solna. 

Anmälan innebär inte att BUF 
tar över ansvaret av eleven utan 
skolans arbete med åtgärder och 
insatser fortsätter som tidigare på 
skolan. 

Skolan kontaktar också Socialtjänst 
utifrån oro kring frånvaro.

Ansvarig: Rektor

Ytterligare  
enskilda  
lösningar 

Om ytterligare individuella lösningar 
behövs kallas elev, vårdnadshavare  
och elevhälsan till ett möte för dis-
kussion om samverkan. 

I samverkan med andra instanser 
utanför skolan (t.ex. socialtjänsten, 
BUP m.fl.) kallas till ett SIP-möte 
(Samordnad individuell plan) 

För att skolförvaltningen ska kunna 
samarbeta och samordna de insat-
ser som ett barn är i behov av,  
behövs medgivande från vårdnads-
havare till hävande av sekretess  
enligt offentlighets- och sekretess- 
lagen (2009:400). Medgivandet gäller  
endast sådan information som  
vårdnadshavaren godkänner och 
bara för den tid som vårdnadsha-
varen godkänner. Vårdnadshavaren 
har när som helst rätt att ta tillbaka 
ett medgivande. 

Ansvarig: Rektor
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