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Till vårdnadshavare 
 
Rutiner för närvaro och frånvaro i Kinda kommun 
Att arbeta med elevers närvaro i skolan är viktigt. Det finns många olika orsaker till frånvaro; 
sjukdom, psykisk ohälsa och mobbing är bara några av dem. Oavsett orsak leder frånvaro till att 
elever får olika förutsättningar att klara skolan och därför arbetar skolan med att minska den så 
mycket som det går. Ett framgångsrikt arbete bygger på att man identifierar problematisk frånvaro 
tidigt och sätter in insatser. Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för vad som händer när 
man är borta från skolan.  
 
Det finns ingen fast gräns för när frånvaro är problematisk men den definieras som ”frånvaro i sådan 
omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens 
mål”. Det innebär att redan låg frånvaro för vissa elever kan vara problematisk för vissa men inte för 
andra. Därför gör skolan individuella bedömningar vid ledighetsansökningar och väger in vad som kan 
vara problematiskt för just den eleven. 
 
 
Skolorna i Kinda kommun har kommit överens om en frånvarorutin som sammanfattas så här:  

 
 
 

Kontroll av alla 
elevers frånvaro, 

varje  månad

•Samtal med elev och vårdnadshavare om frånvaron är högre än 15% eller det finns tecken på att det kan vara 
problematisk frånvaro.

• Alla vårdnadshavare och elever får samma frågor från mentor eller klasslärare oavsett vilken skola eleven går på.

Bedömning om 
frånvaron är/kan bli   

problematisk

• Utifrån samtalen görs en första bedömning och insatser som kan sättas in direkt i klassrummet genomförs. 
• Om frånvaron är/kan bli problematisk genomförs en fördjupad kartläggning av orsakerna till frånvaron av någon i 

elevhälsoteamet. Kartläggningen innefattar samtal med elev, vårdnadshavare och lärare.

Rektor beslutar om 
åtgärder 

• Lämpliga åtgärder sätts in efter diskussion i elevhälsoteamet och med vårdnadshavare
• Exempel på åtgärder: extra anpassningar, särskilt stöd, insatser via skolsocionom/socialtjänsten, åtgärder på grupp 

eller skolnivå, samverkan med hemmet, medicinsk utredning, psykologisk utredning, samverkan med andra aktörer.
• Om det finns oro för elevens hemsituation och mående ska alltid en orosanmälan göras till socialtjänsten så fort oron 

uppstår.

Åtgärderna följs 
upp och utvärderas

•Åtgärderna följs kontinuerligt upp och ändras vid behov. En del i uppföljningen är tät kontakt med hemmet.
•Om frånvaron fortsätter vara hög trots omfattande insatser i skolan och orsakerna till frånvaron bedöms vara kopplade 

till hemmet kan bildningsnämnden besluta om vite för vårdnadshavarna. Det är ytterst ovanligt att ärenden går så 
långt och för att undvika det är samverkan mellan hem och skola viktig.


