Du är
betydelsefull!
En folder om skolnärvaro.

Den här informationen vänder sig
till dig som vårdnadshavare till barn i
Norrtälje kommuns grundskolor.

Tillsammans för barnens bästa!

Nyfikenhet och engagemang för ditt barns skolgång är en viktig framgångsfaktor för en positiv skolnärvaro. Om ett barn inte vill gå till skolan
utan hellre stannar hemma är det upp till oss vuxna att vara lyhörda, ta
reda på anledningen och ge rätt stöd. Orsakerna till frånvaro kan vara
många och komplexa, men barn vill gå till skolan om de kan! Ett gott
samarbete och en kontinuerlig dialog mellan skola och vårdnadshavare
skapar goda förutsättningar för barnen att må bra och utvecklas i skolan.
Tillsammans ser vi till att varje elev känner att just deras närvaro är viktig.

Gemensamt ansvar

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som
anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till
exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.
Du som vårdnadshavare har ett ansvar för att ditt barn går till skolan. Om
barnet är sjukt eller inte kan delta i skolundervisningen måste det snarast
anmälas till skolan.
Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till
kostnadsfri utbildning. Det finns barn som inte omfattas av skolplikten, men som
ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel barn som är asylsökande eller
papperslösa.
Skolan har ansvar för att se till att ditt barn får god undervisning och det stöd
hen behöver. Rektorn ska se till att det finns goda rutiner på skolan när det
gäller frånvaro så att du som vårdnadshavare får meddelande snarast om ditt
barn uteblir eller avviker från skolan utan giltigt skäl.
Huvudmannen ska se till att alla elever fullgör sin skolgång. Om en elev har hög
skolfrånvaro och det beror på att du som vårdnadshavare inte har gjort allt för
att få ditt barn till skolan, kan huvudmannen komma med ett föreläggande.
Det kan förenas med vite.
Källor: 2 kapitlet 18 § regeringsformen samt 7 kap2–7, 15 och 17 §§, 20-23 §§, 29 kapitlet 2 § andra
stycket skollagen.

Ledighet

7 kap 18 § En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om
ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet
som avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om ledighet ska grundas på en
samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som kan ligga till grund för beslut:
• Frånvarons längd
• Elevens studiesituation
• Möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
• Hur angelägen ledigheten är för eleven

Vikten av skolnärvaro

Skola är dels viktig för att den ska främja alla elevers utveckling, lärande och
socialt samspel. Skolan är även viktig för att förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande demokratiska värderingar.
Skolnärvaron i grundskolan främjar en gynnsam utveckling senare i livet och
leder till minskad risk för ohälsa, kriminalitet, arbetslöshet och sociala problem.

Hur ska ditt barns skola främja en positiv skolnärvaro?

Skolan ska erbjuda en trygg och tillgänglig skolmiljö. Trygghet, studiero,
delaktighet och inflytande är betydelsefullt för hur eleverna kommer att trivas
och lyckas nå målen för utbildningen i grundskolan. Strukturerad och varierad
undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Alla elever har rätt till anpassningar
och stöd utifrån sina förutsättningar och behov. Det är också av största vikt att
varje skola har fungerande rutiner för hantering av skolfrånvaro.

Kan skärmvärlden påverka skolnärvaro?

Datorer, surfplattor och smartphones är naturliga inslag i de ungas liv. Många
barn och ungdomar kommunicerar med varandra via olika sociala medier och
denna värld kan ibland vara svår för oss vuxna att ha inblick i. Det är därför
viktigt med ett gott samarbete och en dialog mellan barn och föräldrar. För att
det ska finnas tid och ork för skolan, fritidsaktiviteter, samt förutsättningar för
god sömn, är det till hjälp att skapa fungerade rutiner kring skärmtid.

Hur kan du som vårdnadshavare främja en positiv skolnärvaro?
•
•
•
•
•

Prata positivt om skolan.
Delta på föräldramöten och utvecklingssamtal.
Informera personal på skolan om sådant som är viktigt att känna till.
Vara engagerad och stöttande i ditt barns skolgång.
Skapa fungerande rutiner kring sömn, kost, hygien, kläder, fritidsaktiviteter
och skärmtid.
• Önskvärt är att du kontaktar skolan senast tredje dagen vid sammanhängande anmäld frånvaro. Både för att informera om orsak till frånvaron
och för att fråga om det är aktuellt att ta hem någon skoluppgift.
På nästa sida följer en kort beskrivning av skolornas gemensamma riktlinjer för
hantering av skolfrånvaro.

Riktlinjer för hantering av skolfrånvaro
NÄR

ÅTGÄRD

Dagliga rutiner i skolan

Vid varje tillfälle av ogiltig/ej anmäld frånvaro kontaktas
vårdnadshavare för att ta reda på orsak till frånvaro, om
det finns skäl till oro och om det finns något skolan kan
göra för att stötta eleven.

Samtal vid oroande
skolfrånvaro

Vid oroande mönster av ogiltig eller giltig frånvaro bjuder
skolan in elev och vårdnadshavare till möte. Mötets syfte
är att ta reda på orsaken till frånvaro och att samarbeta
kring vilket stöd eleven behöver. Plan för ökad skolnärvaro
upprättas och följs upp inom 2 veckor.

Fördjupad utredning vid
omfattande skolfrånvaro

Vid fortsatt omfattande skolfrånvaro tar rektor beslut om
fördjupad utredning. Skolans elevhälsoteam ansvarar för
utredningen där berörd skolpersonal, elev och vårdnadshavare är delaktiga. Utifrån resultaten av utredningen
upprättas en närvaroplan som kontinuerligt följs upp och
revideras.

Kontaktuppgifter
Barn- och utbildningskontoret Norrtälje Kommun
Box 803, 761 28 Norrtälje

