Koll på närvaron en trygghet i förskolan
Något barn på förskolan som är frånvarande och ingen vet varför? Då ringer
alltid personalen föräldrarna innan lunch.
I Vänersborgs kommun är konsekvent uppföljning av oanmäld frånvaro en
viktig åtgärd för att undvika att barn far illa.
- V
 i vill ju att barnen ska vara här. Förskolan är viktig för barnen. Det är det vi kommunicerar till
föräldrarna när vi ringer, säger förskolechef Maritta Linder-Larsson.
Sedan 2010 har alla kommunala förskolor i Vänersborg skyldighet att ringa till vårdnadshavarna om
barnen inte dyker upp och frånvaron inte är anmäld. Innan lunch ska man ha ringt och får man ingen
klarhet i varför barnet är borta skickar förskolan hem ett brev till familjen.
Att barnet är frånvarande och ingen vet varför kan vara en varningssignal om att allt inte står rätt till
hemma. Rutinen har också gjort personalen mer uppmärksam på andra händelser som kan vara tecken
på problem i barnets miljö.
- S
 edan frånvarorutinen infördes har vi blivit bättre på att lägga ihop olika faktorer. All frånvaro
dokumenteras och hög frånvaro tillsammans med andra saker som vi på förskolan får reda på kan
göra att vi lättare kan upptäcka missförhållanden, säger förskolechef Sofia Danielsson.
Det gällde till exempel för ett barn som ofta var hemma och där ingen av pedagogerna till en början
reagerade. Men när frånvaron dokumenterades växte ett mönster fram som gjorde att mammans
missbruksproblem uppdagades.
Nu är rutinen självklar och uppskattad både av föräldrar och personal. Men så var det inte från början.
Dels ifrågasattes systemet inom förvaltningen. Att det inte finns någon skolplikt i förskolan gjorde att
det fanns tveksamhet inför kravet på att kontakta hemmet. Dels var personalen på förskolorna kritiska.
Många tyckte att man fått en extra arbetsuppgift och dessutom kändes det konstigt att skicka ut ett
brev till föräldrarna.

Koll på närvaron - en trygghet i förskolan

Psynk - psykisk hälsa, barn och unga. / sid 1

- N
 u har föräldrarna lärt sig att de ska ringa så det är betydligt färre samtal för oss. Ingen pratar om
att det är en arbetsbörda längre. Och att veta varför barnen inte är här är en lättnad. Tidigare bar
man kanske på frågor om varför barn inte kom, men nu kan man släppa det, säger Sofia Danielsson.
- D
 et är också en stor trygghet för mig som chef, säger Maritta Linder-Larsson. Förut kunde ett barn
vara borta under flera veckor innan jag fick veta det.
Rutinen är i stort sett densamma som i grundskolan och gymnasiet. Detta gör att föräldrarna inte
tycker att det är konstigt att anmäla när barnet är borta när det är dags att börja i skolan.
- V
 år frånvarorutin knyter också ihop förskolan med skolan och signalerar att det pågår ett lärande
här, att det inte bara är barnpassning, säger Sofia Danielsson.

“Vår frånvarorutin knyter också ihop förskolan med
skolan och signalerar att det pågår ett lärande här,
att det inte bara är barnpassning”
Både i förskolan och grundskolan finns socialsekreteraren Jon Granlund knuten till verksamheten.
Samverkande socialsekreterare är titeln och syftet med tjänsten är att skapa korta beslutsvägar och
förenkla kontakten med socialtjänsten.
- O
 m man känner oro kring ett barn är det alltid till mig man ska vända sig. Alla som jobbar med barn
i kommunen vet vem jag är och jag har besökt alla förskolor, säger Jon Granlund.
När Jon Granlund får ett samtal från förskolan tar han reda på om det är ett ärende som redan finns
hos socialtjänsten eller om det är något som socialtjänsten ska gå vidare med. Nästa steg är att träffa
familjen för ett samtal eller om situationen är allvarlig, göra en anmälan.
Maritta Linder-Larsson berättar om en situation där barn varit frånvarande en längre tid och
personalen på förskolan kontaktade Jon Granlund. Det ledde till en anmälan som i sin tur gjorde att
familjen fick förståelse för att det var viktigt att barnen kom till förskolan.
- D
 et är väsentligt att komma ihåg att man anmäler oro man har kring ett barn. Inte att man anmäler
familjen, säger Jon Granlund.
För förskolorna är kontakten med Jon Granlund en stor trygghet.
- A
 tt Jon finns gör att det inte blir så svårt att ringa socialtjänsten om ett barn har sagt något man
reagerat på eller om en förälder har berättat något om en annan familj. Annars kan man gå och
fundera, ska jag anmäla eller inte? När min personal tvekar säger jag alltid: ring Jon då får du svar
direkt, säger Sofia Danielsson.
//Lotta Nylander
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