
 

Rutiner för anmälan av frånvaro Förskoleklass - Grundskola 

Frånvaron ska anmälas av vårdnadshavare enligt skolans rutiner. Frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare varje dag. 

Om elev avviker från lektion p.g.a. sjukdom, läkarbesök mm ska eleven eller vårdnadshavare anmäla detta till mentor.  

Flödesschemat är en sammanfattande schematisk bild av de skrivna rutinerna som återfinns i handboken för Centrala elevhälsan 

 

 

  

 

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5 

Föreligger oro för elevens sociala situation skall alltid en orosanmälan skickas in till socialtjänsten för vidare bedömning. 

Vid första ogiltiga 
frånvarotillfället. 
* Vårdnadshavare 
kontaktas via telefon 
samma dag. 
* Mentor informerar om 
frånvaron och lyssnar in 
om det är något i skolan 
som gör att eleven valt att 
inte komma på 
lektionen/lektionerna. 

Giltig frånvaro 
* Mentor kontaktar 
vårdnadshavare om 
eleven varit samman-
hängande sjuk vid 7 dagar 
eller vid flera sjuktillfällen 
under en 2 månaders 
period för att veta hur 
barnet mår. Mentor 
informerar samtidigt om 
skolans rutiner kring 
frånvaro.  

Vid upprepad ogiltiga 
frånvaro – 4:e tillfället. 
* Mentor kallar till möte 
med elev och 
vårdnadshavare.  
* Samtalsunderlag vid 
frånvaro kan användas 
som stöd vid möten 
mellan skola, vårdnads-
havare och elev. 
* Beslut kring åtgärder. 
* Datum för utvärdering 
och återkoppling bestäms.  

Ärendet aktualiseras 
inom CEH – gäller oavsett 
ogiltig eller giltig 
frånvaro. 
* Ärendet hanteras vid 
CEHs veckomöte. Beslut 
tas vilka som möter upp 
skolan i ett orienterande 
samtal. 
* Det orienterande 
samtalet återkopplas 
därefter till CEHs 
veckomöte för en 
tvärprofessionell 
genomgång. 
* Beslut fattas kring 
insatser. 

Om ärendet går vidare till 
Närvaroteamet 
* NT gör en fördjupad 
kartläggning.  
* Individuell handlingsplan 
upprättas, utifrån de olika 
kartläggningarna. 
Handlingsplanen beskriver 
metod och arbetssätt. 
* Överenskommelse upp-
rättas mellan NT och 
aktuell skola kring det 
fortsatta arbetet. 
* Rektor och undervisande 
lärare ansvarar för elevens 
fortsatta utbildning även 
under den tid som eleven 
är aktuell inom NT. 
* Återkopplingar och 
uppföljningar sker regel-
bundet. 
* Samverkan kan 
upprättas med externa 
verksamheter. 
* Dokumenteras i PMO  
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Vid upprepad ogiltig 
frånvaro – 7:e tillfället 
* Mentor anmäler till 
skolans EHT. 
Handlingsplan upprättas 
med stöd av pedagogisk 
kartläggning. Rektor 
beslutar om det fortsatta 
arbetet.  
* Ansökan kan skickas in 
till CEH med önskan om 
utökat stöd.  

Giltig frånvaro 
* Vid fjärde anmälda 
sjukfrånvaron under en 2 
månaders period eller vid 
frånvaro över 20 % under 
samma tid, kallar mentor 
elev och vårdnadshavare 
till möte.  
* Samtalsunderlag vid 
frånvaro kan användas 
som stöd vid möten. 
* Beslut kring åtgärder. 
* Datum för återkoppling 
               fastställs 

Vid upprepad giltig 
frånvaro 
* Ärendet hanteras vidare 
till aktuell skolas lokala 
EHT för insatser utifrån 
samtal mellan elevhälsa, 
elev och vårdnadshavare. 
* Eventuella insatser 
utvärderas.  
* Pedagogisk kartläggning 
görs.    
* Ansökan kan skickas in 
  till CEH med önskan om 
         utökat stöd.   

Stöd och handledning 
erbjuds av elevhälsan 
eller Närvaroteamet 

 

Stöd och handledning 
erbjuds av elevhälsan 
eller Närvaroteamet 

 

Stöd och handledning 
erbjuds av elevhälsan 
eller Närvaroteamet 

 

Stöd och handledning 
erbjuds av elevhälsan 
eller Närvaroteamet 

 

jaek
Anteckning
Detta sker direkt via SMS och epost.

jaek
Anteckning
Istället för 4 tillfällen så vidtar vi åtgärder vid 8% ogiltig frånvaro eller mer.

jaek
Anteckning
Istället för 7 tillfällen vidtar vi åtgärder vid 15% ogiltig frånvaro eller mer.


