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Inledning:
Andelen elever med omfattande frånvaro ökar i Sverige. Det saknas fulltäckande nationell
statistik, men allt tyder på det. Skolfrånvaro benämns ofta som ett ökande problem i olika
rapporter, böcker och artiklar. I Västra Götalandsregionens rapport Att motverka
skolmisslyckanden (Rapport 2016:9, Enheten samhällsanalys) slås fast att liksom i riket i övrigt
växer andelen elever som inte klarar sin skolgång.
År 2016 presenterade Skolinspektionen en rapport om att cirka 1 700 barn beräknas ha en längre
upprepad frånvaro i skolan. Om även elever med ”ströfrånvaro” räknas, så ökar siffran till knappt
20 000 elever. En annan undersökning (2016) utförd av Skandias stiftelse Idéer för livet
tillsammans med den ideella föreningen Prestationsprinsen indikerar att 50 000 eller fler elever
har en omfattande frånvaro.
Att inte gå i skolan ökar risken för misslyckanden senare i livet, vilket leder till lidande för
individen och stora kostnader för samhället. Elever som är frånvarande från skolan i stor
utsträckning löper risk att hamna i arbetslöshet, utanförskap och psykisk och fysisk ohälsa.
Kontinuerlig närvaro i skolan är grundläggande för att eleverna ska lyckas i skolan, i
samvaron med andra och i arbetslivet.
Ur Social rapport 2010, Socialstyrelsen
 Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala
problem
 Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är 8 – 10 gånger vanligare bland dem som har
låga betyg än bland dem som har medel/höga betyg.
 På individnivå är misslyckanden i gymnasieskolan en mycket viktig förklaringsfaktor
till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden
 Svåra barndomsförhållanden med exempelvis bristfällig omsorg eller övergrepp ökar
risken för försämrade skolprestationer

Behövs mer fakta för att förstå vikten av att ständigt
vidareutveckla och hålla fast vid metoder som ökar
antalet unga med fullföljda studier?
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Citat under uppdragstidens gång:
 Från en person som fått stöd från handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret:
”Ingen har trott på mig förrän nu och jag är dig innerligt tacksam för att du finns, är
som du är, kan det du kan och visar mig vägen framåt. Nu är jag utbildad målare, har
jobb, sambo och eget boende.”
 Från en mamma till personal ur mobila skolteamet: ”Han bestämde redan igår att han
inte tänker gå, jag jobbar idag och brydde mig helt enkelt inte  tappade orken själv
lite i helgen”. ”Han kommer inte till skolan idag, för trött, vi försöker vända tillbaka
dygnet fortfarande tror jag.”
 Från tonårselev till personal ur mobila skolteamet: ”Kan jag stanna hemma idag? Jag

mår inte bra… denna gången är det faktiskt sant”
”Jag vill inte tänka på framtiden, allting är skit nu och jag mår bara ännu sämre om jag
måste tänka på framtiden”
 Tjänsteperson inom Kultur och fritid: ”Sammanfattning av arbetet: vi har en väl

genomtänkt organisation och rutiner, visst fungerade samarbete men inte över alla
verksamheter. Det är inte bara skolan som behöver sticka upp huvudet ovanför
trätopparna”
 Statistik från Socialtjänsten: ”Under 2018 har det inkommit totalt 1 436 anmälningar

avseende barn och unga. Av dessa anmälningar har 395 inkommit från skola och
förskola och 72 av dem har registrerats med orsakskod skolproblem”
 Tre verksamhetschefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen:

”Det är viktigt att alla barn når sin fulla POTENTIAL och äger sin lärandeprocess
redan som små. Den grunden är viktig för det fortsatta lärandet”
”Alla elever ska ges möjlighet att lyckas, oavsett förutsättningar”
”Alla ska bli sedda och saknade varje dag”
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Bakgrund: Fullföljda studier-arbetet i Vänersborg
Vänersborg har i samverkan drivit ett framgångsrikt skolnärvaroarbete i flera år, främst från
2010 och framåt. Arbetet har under denna tid behövt ta flera omtag, bland annat för att
förbättra rutinföljsamheten på skolorna, men också för kunna hålla fokus på denna viktiga
fråga. Under hela denna tid har vi haft statistikuppföljning avseende frånvaron. Detta gör att
det finns jämförande statistik när vi genomför olika förändringar av arbetssätt o dyl. Politik
och förvaltning har stort fokus när det gäller att följa närvarostatistiken. Från januari 2015
mäts statistiken på samma sätt med likartade parametrar; något som varit mycket
betydelsefullt för att se hur närvaron utvecklats. Mätningar görs både inom grundskolan och
inom Kunskapsförbundet.
Under de tre senaste åren har frånvarosiffrorna ökat, och det har varit svårt att kunna veta fullt
ut vad detta beror på. Är det den nationella utvecklingen som beskrivs i artiklar och
forskningsrapporter? Påverkar samhällsklimatet skolnärvaron i negativ riktning? Är det så att
vi slappnat av i vårt tidigare så framgångsrika närvaroarbete och behöver förändra och
förbättra? Behöver vi samverka mer och tydligare i frågan? Finns det parametrar i vår
skolmiljö, både gällande fysisk och psykisk miljö, som är så avgörande att skolfrånvaron
ökar? Behöver pedagogik och förhållningssätt förändras?
Under våren 2018 var det dags för ytterligare ett omtag, och ett uppdrag formulerades inom
Samverkan Vänersborg. Uppdragsgivare är styrgruppen för Samverkan Vänersborg, och de
tjänstepersoner som aktivt formulerade uppdraget var
Anne-Len Kriewitz, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Hallberg, förvaltningschef Socialförvaltningen
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef Kunskapsförbundet Väst
En arbetsgrupp fanns redan för arbetet kring Ökad skolnärvaro, och denna grupp blev
startgrupp för arbetet med Fullföljda studier. Bemanningen i gruppen har ändrats något under
arbetets gång, och på framsidan till denna rapport ser du nuvarande bemanning.
Alla har utifrån sin verksamhet arbetat med handlingsplaner, och i flera fall har
förbättringsarbete kommit igång parallellt med detta uppdrag. Verksamhetschefer och
personal inom de olika verksamheterna har dragit ett stort lass för att förbättra
förutsättningarna när det gäller närvaron för våra elever.

Denna rapport ska ses som ett komplement till den muntliga återgivning av uppdraget som
arbetsgruppen kommer att göra 1 feb 2019. Inbjudna till den träffen är Rådet för hälsa och
social hållbarhet samt styr- och ledningsgrupp för Samverkan Vänersborg.
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Uppdrag
UPPDRAGSTAGARE
Arbetsgrupp Samverkan i Vänersborg
Samordnare/sammankallande: Carianne L-K
RUBRIK
Organisera för ökad måluppfyllelse.
Ökad skolnärvaro
VAD ska göras?
En aktualisering och översyn av nuläget gällande frånvaro/närvaro.
Se över och utveckla/revidera rutiner + former för samverkan,
övergångar
Sammanställa insatser och koppla de insatserna till resultat
(framgångsfaktorer)
Planera samordnade insatser för ökad uppdragsförståelse
Samordna och planera forum för kommunikation till berörda mål – och
intressegrupper samt på aktuella media
VARFÖR ska det göras?
Öka måluppfyllelsen och skapa förutsättningar för fullföljda studier
och hållbart liv.
HUR ska det göras?
Arbetsgruppen beslutar om metod/innehåll. Arbete ska ske inom ramen
för ordinarie samverkan.
VILKA ska ingå i gruppen?
Johan, Lena, Maria, Carianne, Tomas K, Gunilla, Anne-Lie, Peter,
Theresia.
Övriga avgörs av samordnaren. Eventuellt behov av processtöd avgörs
i samråd med VC förvaltning.
NÄR ska det vara klart?
Avstämning april-18. Klart december - 18
Uppdragsgivare:
Styrgruppen Samv i Vbg
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Arbetsmetod
Arbetsgruppen Fullföljda studier har arbetat enligt följande:
1. Vi startade med en workshop där följande frågor belystes och senare sammanställdes
för att kunna ha i planeringen av arbetet
- Nu-läge inom varje verksamhet (vad gör din verksamhet för att öka
närvaron?)
- Hur får varje verksamhet fram hur det ser ut gällande skolfrånvaro?
- Nu-läge kring former för samverkan kring närvaro
- Hur ser övergångar ut?
- Drömmar och visioner gällande ökad närvaro. Tema: samverkan och
övergångar
- Vad kan vi göra för att få skjuts i arbetet just nu?
2. Samordnaren sammanställde ett dokument som visade evidensbaserade metoder kring
skolnärvaro och samverkansformer. Dokumentet byggde på information från följande
underlag:
- SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.
- Vg-regionen: Att motverka skolmisslyckanden (2016)
- Vår egen workshop (ej evidens, men väl beprövad erfarenhet…)
- Vänersborgs tidigare närvaroarbete: Vänd frånvaro till närvaro, SKL
3. Varje verksamhet tog fram handlingsplaner kring vad som skulle kunna åtgärdas och
förbättras inom den egna verksamheten. Vi jämförde och diskuterade
handlingsplanerna tillsammans och såg vissa punkter där vi kan öka samverkan på ett
konkret sätt. Handlingsplanerna är konkreta gällande ansvar, tid och uppföljning.
Arbetet pågår för fullt inom respektive verksamhet och i flera fall i samverkan.
4. I slutet av hösten har varje verksamhetsansvarig i gruppen arbetat med sin egen
sammanställning inför uppdragets sammanfattning. Förankringsprocesser och
intervjuer har skett på olika sätt inom varje verksamhet. Arbetsgruppen har träffats och
kommunicerat digitalt för att delge varandra material.
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Nedanstående logikmodell har utarbetats som ett stöd för arbetet:

Litteraturstudier om närvaro
Utifrån den forskningsinhämtning vi gjort genom litteraturstudier och föreläsningar under
tiden som uppdraget pågått kan här sammanfattas viktig fakta:
Källor: Martin Karlbergs och Malin Gren Landells föreläsningar (se hänvisning i slutet av
rapporten, sid 34)
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94
Malin Gren Landell: Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan
Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall: Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med
Nytorpsmodellen
Västra Götalandsregionen: Att motverka skolmisslyckanden
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Orsaker till problematisk frånvaro:
Ofta en kombination av orsaker.
Frånvaro i sig själv är en risk för mer frånvaro. Det gäller att stävja frånvaron tidigt.
Faktorer i skolan som kan ge frånvaro:
Dålig uppmärksamhet på frånvaro
Brist på motiverande undervisning
Dålig organisation av skolarbetet
Bristande pedagogiskt stöd
Sociala skolfaktorer
Faktorer hos individen:
Depression
Oro, rädsla och ångestbesvär
Sjukdom
Sociala faktorer:
Svår social situation i hemmet
Socioekonomiska faktorer
Antisocialt beteende
Vänner och klasskamrater
Konkurrerande aktiviteter
Viktiga faktorer för att främja närvaro:
Goda relationer och trygghet
Hålla kunskapsfokus
Att lyssna på den unge, kartläggning på ett respektfullt sätt
Uppmärksamhet på närvaro/frånvaro
Stöd vid återgång till skolan
Samverkan mellan olika parter som kan ändra den unges situation i positiv riktning
Pedagogisk miljö som främjar demokrati, motivation till skolgång, höga förväntningar på
lärande
Att känna sig värderad, accepterad, inkluderad och känna att skolan har något att ge
Viktigt för socialtjänsten och andra samverkansparter:
Individuellt stöd till elever med förälder med missbruk, psykisk sjukdom
Uppmärksamhet på hedersrelaterad problematik
Kunskapsfokus för barn i samhällets vård
Stöd till föräldrar och familjer
Sanera livssituationen från stress, konflikter, utsatthet
Stöd till fritidsaktiviteter

Fokus på samverkan
En definition av samverkan som ofta används, bland annat i Socialstyrelsens skrift Samverkan
för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, är följande:
Samverkan handlar om att någon eller några tillför sina specifika resurser,
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man har att gemensamt genomföra.
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Samverkan Vänersborg
I Vänersborg har man under ett flertal år arbetat med gemensamma mål i formen Samverkan
Vänersborg. Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra
samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska
hälsa.
Med fokus på synkronisering av insatser på alla nivåer för barn och ungas hälsa har
Samverkan Vänersborg bedrivit ett gediget arbete. Möjligheterna att få ny kunskap, att kunna
pröva nya metoder samt att ha tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra områden har tillfört
verksamheterna kompetens. Inte minst berikande har varit att få tillfälle att samverka med
övriga aktörer kring specifika fokusområden. Ibland har arbetssätt och rutiner fallit på plats
och drivit arbetet framåt, och ibland har omvärderingar av fokus fått göras.
Västbusavtalet har varit till hjälp avseende möjligheten att samverka när de gäller ett enskilt
barn/en enskild ungdom.
Arbetet i Samverkan Vänersborg bedrivs genom en styr- och ledningsstruktur organiserad
utifrån en styrgrupp, en ledningsgrupp och flera verksamhetsgrupper utifrån fokusområden.
Representerade i styrgrupp är kommun (socialnämnd, barn- och utb nämnd, kultur- och
fritidsnämnd, kommunstyrelse), Kunskapsförbundet Väst, hälso- och sjukvården genom
HSNN och representation från koncernkontoret för hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen
består av representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst, BUP,
Vårdcentralerna, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomshabiliteringen. Ledningsgruppen
är Närsjukvårdsgrupp Barn och unga för Vårdsamverkan Fyrbodal. Även lokala
Västbusfrågor hanteras inom ledningsgruppen.
Från 1 jan 2018 är målet för Samverkan Vänersborg Fullföljda studier.
Syftet med arbetet: Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt
samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s
konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes
förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.
Fyra fokusområden är antagna av styrgruppen:
1. Fullföljda studier, ökad skolnärvaro
2. Integration och social inkludering
3. Första linjen
4. Barn och ungas psykiska hälsa
Rådet för hälsa och social hållbarhet
Folkhälsoverksamheten i Vänersborg samordnas av Rådet för hälsa och social hållbarhet som
består av politiker och tjänstemän från kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet är att
skapa förutsättningar och möjligheter för en positiv hälsoutveckling för kommunens invånare
och att utjämna skillnader i hälsa. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper
som är mest utsatta för ohälsa.
Folkhälsoarbetet styrs av ett samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
upprättat mellan kommunen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden vars avsikt är att
underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större
genomslagskraft. Under avtalsperioden ska parterna verka för att folkhälsoarbetet bedrivs
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strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter. Under 2018 har fullföljda studier och
social inkludering varit fokusområden för Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Varje år avsätter Rådet för hälsa och social hållbarhet medel för insatser inom
folkhälsoområdet till kommunala verksamheter i samverkan med interna och externa aktörer.
Inför budgetprocessen har Rådet för hälsa och social hållbarhet haft dialoger med kommunala
nämnder för att få in information om vad som gjorts under året samt vilka önskemål som finns
inför kommande år. Innan budgeten sätts samlas berörda aktörer under ett folkhälsoforum där
de har ytterligare påverkansmöjligheter hur folkhälsomedel ska fördelas. Rådet för hälsa och
social hållbarhet fördelar sedan medel utifrån den information och de önskemål som
framkommit. Ett av de områden som fick medel under 2018 var organisera för ökad
måluppfyllelse/fullföljda studier, eftersom det är ett prioriterat mål både inom kommun och
region.

Exempel på samverkan
I samband med arbetet med detta uppdrag har nya samverkansformer kommit igång, och
”gamla” samverkansformer har fräschats upp.
Exempel på samverkan som förstärkts utifrån uppdraget:
- Kunskapsförbundet Väst och Ung resurs samverkar nu på ett nytt sätt när det gäller
unga som funderar på eller bestämt sig för att hoppa av sina studier.
- Förenklad administration vid avhopp från gymnasiet. Detta för att förkorta perioden
innan insatser. Kontakt kan tas direkt med ansvarig för det kommunala
aktivitetsansvaret.
- Gemensamma utbildningssatsningar gällande Fullföljda studier
- Översyn av rutinen för de familjehemsplacerade barnen. Rutinen ska nu både gälla för
personalen inom Individ- och familjeomsorg och Omsorg om funktionshindrade.
Behov av implementering kvarstår och har förstärkts i och med revidering av rutinen.
- Ungdomsmottagningen har en mer aktiv roll i samverkansarbetet runt Fullföljda
studier.
- Överlämningsrutiner mellan grundskola och Kunskapsförbundet Väst har reviderats
parallellt med uppdraget.
- Samverkansdokument mellan BUP-mottagningen och grundskolans elevhälsa ska
antas. När vårdnadshavare söker till BUP genom egenremiss eller blir remitterade,
erbjuder skolan att skriva en sammanfattning av vad skolan ser av stödbehov och
symtom i skolmiljön, information som redan finns kring eleven. Vårdnadshavarna kan
bifoga detta till remiss eller lämnas till BUP som komplettering och underlättar vid
bedömning av remissen.
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Kartläggning av varje verksamhets nuläge och aktiviteter
Folkhälsan
Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande. Människor behöver må bra för att
kunna tillgodogöra sig utbildning. Utbildning ger förutsättningar för ett ökat
handlingsutrymme och lägger därmed en grund för en god hälsa.
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation är folkhälsopolitikens övergripande
nationella mål. Målområde 2 i folkhälsoarbetet nämner just Kunskap, kompetens och
utbildning som ett av åtta målområden för att uppnå god och jämlik hälsa. Alla målområden
har inverkan på skolresultat och skolnärvaro.
Studier
Att utveckla kompetens och kunskap genom utbildning är en av de viktigaste faktorerna för
att uppnå jämlik hälsa och sambandet mellan utbildningsnivå och hälsa är starkt. Faktorer som
livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som främjar god hälsa är bättre och mer
hälsofrämjande bland personer med högre utbildningsnivå. Utbildning, kompetens och
kunskap ger ökad möjlighet till högre status men också till att stärka psykologiska och sociala
resurser samt verklig möjlighet att påverka den egna livssituationen. Satsningar på
förutsättningar för kunskap, kompetens och utbildning bör därför prioriteras under hela livet
och ta hänsyn till sociala och ekonomiska förhållanden, ålder, könstillhörighet och
funktionsnedsättning.
Det finns generella insatser och riktade insatser. De generella insatserna vänder sig till alla
barn medan de riktade insatserna vänder sig till vissa barn, en riskgrupp eller ett visst
problem. En kombination av dessa når både den breda massan men också de grupper som kan
behöva mest stöd.
Centralt för arbete för en god och jämlik hälsa är:
– en likvärdig utbildning,
– en god lärandemiljö i skolan med utgångspunkt i att skapa goda och trygga uppväxtvillkor,
– tidigt identifiera elever som behöver stödinsatser för att fullfölja utbildningen eller har andra
svårigheter för att säkerställa att alla får möjlighet att nå sin fulla potential i skolan.
Barnkonventionen anger att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och att barnets
rätt till utveckling och utbildning säkerställs. Skolan är en arena som når alla barn och unga
och därmed har en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa. God hälsa och en
bra miljö i förskolan och skolan med daglig rörelse är förutsättningar för att barn och elever
ska kunna utvecklas och lära sig.
Samverkan
Det finns mycket som påverkar utmaningen med att nå jämlikhet i hälsa och där igenom att så
många elever som möjligt ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Detta
kräver då flera lösningar och flera aktörer som samverkar.
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Livsvillkor och Psykisk ohälsa
Det finns starka samband mellan livsvillkoren under barndomstiden, de levnadsvanor som
skolbarnet tillägnar sig och senare skolresultat. Ekonomisk knapphet, föräldrars arbetslöshet,
trångboddhet, boendesegregation, språksvårigheter, föräldrarnas utbildningsnivå,
missbrukande föräldrar är exempel på förhållanden som påverkar barnets uppväxt och
skolgång. Långvariga ogynnsamma livsvillkor kan starta stressmekanismer hos barnen vilka
påverkar kognitiv förmåga och ökar risken för psykisk ohälsa vilket sammantaget påverkar
barnets skolgång negativt och hotar skolresultaten. Med stöd till barnen och föräldrarna kan
mönstret mellan generationerna brytas.
Ohälsa i barndomen, i synnerhet psykisk ohälsa, är förknippad med sämre skolresultat och
sämre framtidsutsikter som vuxen. Orsaken till psykisk ohälsa kan bero på flera faktorer.
Ärftliga faktorer i form av en medfödd sårbarhet och att omgivningen, i form av föräldrar,
förskola, kamratkrets, skola, som inte förmår att kompensera för detta. Det finns också
skillnader mellan hur flickor och pojkar upplever, diagnosticeras och agerar utifrån sin
psykiska ohälsa.

Socialtjänsten
Inledning
Socialtjänstens barn- och ungdomsvård har ett viktigt samhällsuppdrag. Tillsammans med
barn, föräldrar och andra berörda ska socialtjänsten verka för att barn och unga växer upp
under trygga och goda förhållanden. Huvudprincipen i socialtjänstens arbete är frivillighet
och självbestämmande. I undantagsfall kan tvångsåtgärder behövas för att ge barn och unga
det skydd och stöd som behövs. Socialtjänstens uppdrag på individnivå handlar dels om att ge
råd och stöd i öppna former utan biståndsbeslut, dels om att ansvara för handläggningen inom
ramen för myndighetsutövningen. I arbetet ingår bland annat att ta ställning till anmälningar
om oro för att barn far illa, utreda barns behov samt besluta, genomföra och följa upp insatser.
De insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara av god kvalitet.

Socialtjänsten i Vänersborg
Sektionen för Råd och stöd består av flera olika grupper bland annat mottagningsgruppen,
familjerådgivningen, fältsekreterare och öppenvårdsenheten Plantaget som arbetar med
behandlingsinsatser som riktar sig till barn, ungdomar och deras föräldrar.
Mottagningsgruppen tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar. De
tar emot ansökningar och anmälningar för att göra en förhandsbedömning för att bedöma om
en utredning ska inledas. Mottagningsgruppen har en konsultativ funktion gentemot
allmänheten och andra myndigheter/verksamheter samt vidarebefordrar till öppenvård eller
andra instanser vid behov. I mottagningsgruppen finns en samverkande socialsekreterare som
har ett uppdrag gentemot förskolor och grundskolor inom kommunen. Tjänsten är
samfinansierad av Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen. Samverkande
socialsekreterare har en konsultativ och rådgivande roll gentemot förskolor och skolor. Det
innebär bl.a. regelbunden medverkan vid konsultationsmöten som sker en gång per månad
med socialtjänst, skola, BUP och sjukvård samt kontinuerliga träffar med rektorer inom
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förskola, skola och elevhälsan. Samverkande socialsekreterare är socialtjänstens representant
vid Västbusmöten, där barnet/ungdomen inte har en socialsekreterare. Samverkande
socialsekreterare kan även kallas till möten på skolan när en elev har en frånvaro som
överstiger 20 %. När det inkommer anmälningar från förskola och skola är det företrädesvis
samverkande socialsekreterare som gör förhandsbedömningen.
När samverkande socialsekreterare eller socialsekreterare på mottagningsgruppen fattat beslut
om att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, lämnas ärendet över till en socialsekreterare på
sektionen för Familjestöd.
Familjecentralen Sirius är en samverkan mellan Socialförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Västra Götalandsregionen. Samtlig personal träffar alla
föräldrar och barn (0-12 år) som besöker familjecentralens öppna förskola. På
Familjecentralen Sirius arbetar idag en verksamhetsledare, en förskollärare, en
föräldrarådgivare, en BVC-sköterska och en kurator. Verksamhetsledaren, som är en ny tjänst
som tillsatts under året, samordnar verksamheten och leder verksamhetens utvecklingsarbete
samt medverkar i gruppverksamhet. Förskolläraren erbjuder pedagogisk gruppverksamhet för
föräldrar och barn 0-12 år, i form av Öppen förskola. Föräldrarådgivaren erbjuder stöd i
föräldrarollen genom samtal med föräldrar och stöd i kontakt med hänvisade instanser.
Föräldrarådgivaren handlägger också faderskapsutredningar där föräldrarna är samboende.
BVC-sköterskan är ett komplement till övriga BVC-verksamheter i kommunen. Kuratorn kan
erbjuda stödsamtal till barn som upplever lindrig oro eller nedstämdhet. Kuratorn erbjuder
samtal om man upplever bekymmer i familjen eller i livssituationen samt ger hjälp att
inventera, sortera och vägleda.
Plantaget är det gemensamma namnet på socialtjänstens öppenvårdsverksamhet som är
inriktad på barn, ungdomar och deras föräldrar. Familjebehandlare bedriver ett kvalificerat
behandlingsarbete med föräldrar, barn och ungdomar 0-20 år. Arbetet består av
samtalsbehandling, där stor vikt läggs på individens och familjens egen möjlighet och vilja till
förändring. Plantaget arbetar med föräldrastöd i grupp genom programmet Komet (3-11 år
och 12-18 år), funktionell familjeterapi – FFT (ungdomar 11-18 år som visar ett utagerande
beteende, har begått brott eller risk/missbrukar), CPU – cannabisprogram för ungdomar upp
till 20 år, Trappan-samtal (samtalsmodell för barn som bevittnat våld), individuellt utformad
familjebehandling och Repulse. Plantaget är även utförare av ungdomstjänst samt medling vid
ungdomsbrott. Föräldrarådgivare och familjebehandlare inom sektionen för råd och stöd har
ett gemensamt ansvar i att möta och stötta familjer som har behov av stöd i vardagen. Stöd
kan ges till föräldrar eller tonåringar som söker frivilligt, samtalen dokumenteras inte men
omfattas av samma sekretessregler som biståndsbedömd verksamhet. Stödet består av samtal
via telefon och eventuellt efterföljande en till tre samtal i personliga möten (råd- och
stödsamtal).
Inom Råd och stöd finns en verksamhet med fyra fältarbetare som bedriver ett uppsökande
och förebyggande fältarbete. Det generella fältarbetet avser att utforska hur ungdomars
situation ser ut i Vänersborg. Arbetet sker ute bland ungdomar på skolor (främst
högstadieskolor), fritidsgårdar och ute i samhället. Fältarbetarna träffar ungdomar i deras
vardag och är trygga vuxna som lyssnar och stöttar för att skapa goda relationer.
Enheten för Familjestöd arbetar med utredningar gällande barn och ungdomar i åldrarna 020 år och deras föräldrar. Utredning, genomförande av insatser och uppföljning sker via
utredningsmodellen BBiC (Barnets Behov I Centrum). En utredning sker i samverkan med
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barnet, ungdomen och vårdnadshavare. Vid en utredning av om socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser,
konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så
att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer
omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet (11 kap. 2 § SoL). Efter
utredning kan insatser beviljas utifrån de behov som framkommit under utredningstiden. I
vissa fall, när det finns stor oro för ett barn och föräldrarnas omsorg, kan placering utanför
hemmet vara nödvändig.
Sedan augusti 2018 finns ett specialistteam som arbetar med barn och unga som misstänks
vara utsatta för någon form av våld eller hedersproblematik. Specialistteamet består av fyra
socialsekreterare, två familjebehandlare samt en teamledare som arbetar halvtid på IFO och
halvtid på Barnahuset i Trollhättan. Barnahuset är en verksamhet där åklagare, polis,
socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som man misstänker varit utsatta
för våld, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet och
trafficking. Specialistteamet har ett nära samarbete med Barnahuset. Socialsekreterare och
familjebehandlare i teamet arbetar nära tillsammans och tidiga insatser kan sättas in i familjer,
t.ex. Barnahusets insatsmodell (BIM).
Sektionen för familjehem och familjerätt innefattar familjehemsgruppen och familjerätten.
Barnsekreteraren ansvarar för det familjehemsplacerade barnet och för föräldrarnas behov av
stöd och rehabilitering. Familjehemssekreterarens uppdrag är bl.a. att rekrytera, utreda och
stödja familjehemmen. Familjerättsgruppen handlägger så kallade familjerättsliga ärenden
med fokus på föräldraskapet. En stor del av arbetet handlar om att ta tillvara barns behov,
intresse och rättigheter i samband med föräldrars separation. Arbetsuppgifterna består bl.a. av
samarbetssamtal samt avtalsskrivning då föräldrarna är överens, vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar på uppdrag av rättsväsendet, adoptionsutredningar, rådgivning i
samband med separation samt faderskapsutredningar.
Inkomna anmälningar om oro gällande barn och unga
Under 2017 inkom totalt 923 orosanmälningar gällande barn och unga (0-20 år). Av dessa
kom 341 stycken från skola och förskola, 51 av dessa har registrerats med orsakskod
skolproblem. Under 2018 har det inkommit totalt 1 436 anmälningar avseende barn och unga.
Av dessa anmälningar har 395 inkommit från skola och förskola och 72 av dem har
registrerats med orsakskod skolproblem.

Närhälsan Vänersborg Ungdomsmottagning
Målgrupp
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är till för
alla unga till och med 24 år. Ungdomar som söker sig till mottagningen ska känna sig sedda,
trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska respekteras och tas på allvar.
Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig
tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och
ålder.
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För att definieras som ungdomsmottagning ska personalgruppen bestå av barnmorska,
kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i första hand specialist i allmänmedicin).
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och
tvärprofessionellt arbetssätt.
För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver uppdraget
specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, sociala
aspekter på tonårsutveckling, sexualitet, reproduktiv hälsa och könsidentitet.
Ungdomsmottagningen utgår från ett hälsofrämjande perspektiv, att utgå från det friska och
styrkor hos ungdomen för att främja hälsa. Det psykosociala perspektivet är integrerat i alla
besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en helhetssyn där
förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och kulturella
sammanhang den unge ingår i.
Ungdomsmottagningens huvudområden
• Levnadsvanor och livsvillkor
• Samlevnad och relationer
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Psykisk hälsa
Insatser vid ungdomsmottagning
• Bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå
• Rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i grupp
• Utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor för
unga
• Erbjuda adekvat kunskap om sexualitet och reproduktiv hälsa
• Stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras
självkänsla och integritet
• Erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel
• Förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort
• Samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i det
utåtriktade arbetet och vid individuella besök
• Smittspåra
• Arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och
självbild
• Uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal kring
sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk,
• Göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej
läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som lättillgänglig
lågtröskelverksamhet.
• Hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov
Verksamhetsformer
• Drop-in-mottagning
• Individuella besök
• Gruppverksamhet
• Telefonrådgivning
• Utåtriktat arbete och informationsarbete
• Digitala tillgänghetslösningar (UM on line) och e-tjänster (web bokning)
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Ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla
ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska vara
lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till
tidiga insatser.
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans.
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning och barnkonventionen, dvs barnets
rätt att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling
samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Verksamheten ska ha ett normkritiskt
förhållningssätt.
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm.
Ungdomsmottagningarna beskrivs på detta sätt i Inriktningsdokument för Västra Götalands
ungdomsmottagningar.

Grundskola och förskola
Rutiner för barns och elevers närvaro finns för
- Förskolan
- Förskoleklass – åk 6
- Åk 7 – 9
Rutinerna ligger i bilagor till rapporten. Där finns även Riktlinjer för skolpliktsbevakning.
Sammanfattningsvis kan sägas om rutinerna att de fokuserar på tidig upptäckt av frånvaro och
på att insatser görs direkt. Vårdnadshavarna får ett sms direkt då eleven är borta från
undervisningen, och därefter går rutinen in med olika steg beroende på hur länge eleven varit
borta och på hur omständigheterna ser ut. Personalen på skolan ska veta vad som ska göras,
och alla, både elever – vårdnadshavare – skolpersonal, ska vara väl medvetna om vikten av
skolnärvaro. Mätningen av rutinföljsamheten har intensifierats under uppdragets gång.
Rutinerna görs i nära samarbete med gymnasieskolan för att skapa samsyn och ett gemensamt
fokus på vikten av närvaro. Närvaro är en förväntan som sträcker sig från förskola genom hela
skoltiden.
Även förskolan har rutiner och dessa beskrivs i en artikel som biläggs. Förskolans arbete har
stor betydelse för att främja närvaro i grundskolan. Familjefaktorer har betydelse för att barn
anlägger tidiga frånvaromönster, men förskolan kan kompensera för detta genom att stötta
föräldrarna i att barnet är närvarande. (ur Malin Gren Landell: Främja närvaro)
Statistik förs över elevers skolnärvaro från åk 1 till åk 9. Mätningarna görs en gång i månaden
och siffrorna anger 25 % frånvaro respektive 40 % frånvaro. Det görs ingen skillnad på giltig
och ogiltig frånvaro; det är alltså den missade undervisningstiden som mäts.
Rektor och mentor för eleven är sammanhållande och mycket betydelsefulla i närvaroarbetet
när det gäller relationer, kontakter med vårdnadshavare och uppföljning på olika sätt.
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Elevhälsoteamets alla funktioner samarbetar kring elevernas närvaro. Utifrån rutinerna gäller
att vid den giltiga frånvaron har skolsköterskan ett utökat ansvar för uppföljning, och för den
ogiltiga frånvaron är det oftare skolkuratorerna som följer upp i form av en skolsocial
kartläggning. Elevhälsans personal har ett stort ansvar i rutinen, både direkt kopplad till olika
steg i rutinen men också som support till mentorer och övrig personal när det gäller
närvaroarbetet. I och med lagändring, se sid 33, finns också stort behov av att bistå rektor med
kartläggning av skolfrånvaro.
Skolsköterskor och skolkuratorer gör regelbundet sammanställningar över insatser rörande
skolnärvaro (hälsosamtal och skolsociala kartläggningar).
Den samverkande socialsekreteraren har en viktig roll i rutinen, både inom förskolan och
inom förskoleklass – åk 9. Hon kallas till möten med vårdnadshavare utifrån rutinen. Tanken
är att hon skall kunna vara en brygga mellan förskola/skola och socialtjänst. Hon kan ge
information om vilka stödinsatser som finns tillgängliga utifrån det behov familjen har. Hon
kan också vara behjälplig konsultativt för personalen när det gäller social oro för barnet.
Varje skola följer på olika sätt upp rutinföljsamheten när det gäller närvarorutinen årskurs 7-9.
Respektive enhet har olika sätt att göra interna översikter där man lätt kan se vilka insatser
som vilka elever fått, samt vad insatserna har lett till när det gäller elevens närvaro.
Ett mobilt skolteam arbetar med fokus på ökad skolnärvaro. Teamet består av två pedagoger
och två socialpedagoger. Insatser kan göras för en viss elev/elevgrupp utifrån ansökan av
rektor och elevhälsoteam. Ansökningar beviljas av elevhälsochef. Innan en insats kan beviljas
ska skolan ha följt de olika stegen i närvarorutinen. Antalet beviljade ”ärenden” är begränsat,
och mestadels är trycket högt på insatser från mobila skolteamet. Det är inte ovanligt att det är
kö till insatser.
Skolfrånvaron för elever som går i årskurs 1 – 6 är låg. Höstterminen 2018 hade 1.9% av
eleverna en frånvaro på 25 % eller mer. Utav dessa elever hade endast 0.4% en frånvaro
överstigande 40 %. Statistiken bygger, precis som för de äldre eleverna, både på giltig och
ogiltig frånvaro.
Sedan aug 2018 har ett nytt arbetssätt introducerats på de fyra högstadieskolorna. Vissa
förändringar i rutinen skedde samtidigt. Bland annat är ett brev formulerat för att kunna
användas för att skickas till vårdnadshavare då frånvaron, både giltig och ogiltig, för deras
barn överstigit 20 %. Brevet är till för att uppmärksamma vårdnadshavare på situationen, samt
för att understryka vikten av att eleven får sin garanterade undervisningstid. Brevet finns
översatt till engelska, dari, somaliska och arabiska.
På varje högstadieskola finns en närvarokoordinator anställd som del av sin arbetstid
fokuserar på elevernas skolnärvaro. Varje morgon fördelar sig de fyra ur mobila skolteamet
på varsin skola för att tillsammans med närvarokoordinatorn se till att närvaron följs upp. I
praktiken arbetar alltså en närvarokoordinator och en person ur mobila skolteamet
tillsammans för den specifika skolan under del av dagen. Devisen för arbetet är SEDD OCH
SAKNAD. Alla elever ska bli sedda, och om de inte kommer till skolan ska de vara saknade.
Även de elever som har en omfattande frånvaro ska kontaktas dagligen. Det mesta arbetet
sker naturligtvis av elevernas mentorer. Närvarokoordinatorn och mobila skolteamets roll är
att stötta och underlätta arbetet.
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Glädjande är att frånvarokurvan för årskurs 7 - 9, som stigit varje år sedan vi började mäta på
detta sätt 2015, har bromsats upp. Den 25 %-iga frånvaron för höstterminen -18 är densamma
som höstterminen 2017, 8,9%. Utav dessa elever hade 3.3% en frånvaro överstigande 40 %.
Detta är en procentenhet lägre än vid förra året samma tidpunkt.
Det intensiva närvaroarbetet på 7-9-skolorna fortsätter under vårterminen -19.
Det nya arbetssättet leds av verksamhetschef åk 7 – 9 samt biträdande elevhälsochef. Två
former av uppföljningsmöten används:
- Arbetsmöte var sjätte vecka. Då träffas närvarokoordinatorer, mobila skolteamet,
systemadministratör, verksamhetschef åk 7 – 9 samt biträdande elevhälsochef. Syftet
är att följa upp statistik och läget när det gäller arbetet på respektive skola.
Erfarenheter byts och arbetssättet förbättras efter hand.
- Analysmöte var sjätte vecka. Då träffas rektorer åk 7 – 9, närvarokoordinatorer,
mobila skolteamet, verksamhetschef åk 7 – 9, biträdande elevhälsochef. Adjungerad är
systemadministratör.
En kommunikationsplan finns för arbetet gällande årskurs 7-9.

På bilden ses närvarokoordinatorer, mobila skolteamet, verksamhetschef och
systemadministratör (Petra Evertsson, Tomas Granat, Tommy Jakobsson, Martina Friberg,
Victor Mattson, Tomas Lund, Susanne Lundin, Linda-Marie Gard, Karolina Almqvist,
Brahim Kryeziu)
I samband med revideringen av rutinerna i augusti 2018, bestämdes att en kartläggning av
elever med högst frånvaro skulle genomföras.
Detta är en uppföljande kartläggning, där den föregående genomfördes för drygt fem år sedan.
Fokus i denna kartläggning är att fördjupa kunskapen om elever med hög frånvaro, 40 % eller
mer. Kunskap om elevernas anpassningar i skolan, genomförda utredningar samt kontakter
med externa verksamheter över tid har sammanställts. Kartläggningen omfattar 49 elever,
varav 10 är i årskurserna 1-6.
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En redovisning av denna kartläggning kommer att presenteras vid ”Återgivning av uppdraget
fullföljda studier” 1 februari.

Plug Innan (Frändeskolan och Dalboskolan)
Plug Innan är ett tvåårigt projekt, som leds av Göteborgsregionens kommunalförbund, GRutbildning. Förbundet har det övergripande ansvaret för projektet.
Västra Götalandsregionen finansierar Plug Innan som en del av sin kraftsamling för fullföljda
studier.
Utgångspunkten för projektet är att det ska utgå från lokala behov och bygga vidare på det
arbete som redan pågår samt att det ska implementeras i ordinarie verksamhet efter
projektslut.
Övergripande tidplan - 1 januari 2018 - 31 december 2019
Analys- och planeringsfas januari – juni 2018:
• Lokal nulägesanalys
• Projektplan färdigställs
Genomförandefas augusti 2018 – ht 2019
Avslutningsfas mitten av ht 2019 till sista december 2019:
• Utvärdering och slutredovisning av delprojekt
Målgrupp
Barn och utbildningsförvaltningen har utsett två skolor som ingår i projektet, Frändeskolan
och Dalboskolan. Målgruppen är elever i årskurs 5 till 9 som befinner sig i riskzon att inte
bli behöriga till gymnasiet på grund av låg måluppfyllelse och/eller hög skolnärvaro.
Syfte och mål
Plug Innan syftar till att fler unga i skolan ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som
ger behörighet till gymnasieskolans nationella program, genom att utveckla och långsiktigt
stärka skolornas hälsofrämjande, förebyggande och/eller åtgärdande arbete i samverkan med
andra nyckelaktörer och fokus på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.
Projektidé
Den övergripande projektidén är att elever vid Frändeskolan och Dalboskolan ska erhålla rätt
insatser i rätt tid och på rätt nivå, och därigenom nå högre måluppfyllelse, ökad skolnärvaro
och god psykisk hälsa.
Projektidén är också att skolorna efter projekttiden har en väl inarbetad helhetsidé (var sin
eller en gemensam) enligt docent Hans-Åke Scherps modell. Helhetsidén kan innefatta de
fokusområde, som kommer att arbetas med under projektet.
Mål på organisationsnivå:
o Skolorna ska utveckla sitt främjande och åtgärdande arbete kring elever i riskzonen så
att de fullföljer sina grundskolestudier. Målet är att alla elever ska få behörighet till ett
nationellt gymnasieprogram.
o Skolorna ska skapa en helhetsidé, som är väl inarbetad och som systematiskt följs upp
i det skol- och lärandebaserade kvalitetsarbetet.
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Mål på individnivå:
o Elever som deltar i projektet ska få stärkt skolanknytning och behörighet till
gymnasieskolans högskoleförberedande program
o Elever som deltar i projektet ska få stärkt skolanknytning och behörighet till
gymnasieskolans nationella yrkesprogram
Metoder, aktiviteter och insatser
För att skapa goda förutsättningar för alla elever vid Dalboskolan och Frändeskolan ingår
sexton fokusområden/förbättringsområden på organisationsnivå. Arbetet och insatserna inom
fokusområdena stärker och korsar varandra med syftet att utveckla och långsiktigt stärka
grundskolors förebyggande och hälsofrämjande arbete. De valda fokusområdena vänder sig
till alla elever på skolan, men kommer att följas upp via målgruppen.
Det är viktigt att elevernas erfarenheter och reflektioner tas tillvara och att de är med i
processen att utveckla skolans lärmiljö. Därför kartlades alla elever i målgruppen under
vårterminen genom samtal med projektledare. Därefter kommer eleverna och deras
vårdnadshavare ingå vid mätning av skolutveckling varje halvår.
Fokusområdena är utgångspunkter i skolornas systematiska kvalitetsarbete, och kommer att
arbetas med beroende på skolornas behov. Utifrån analysen kommer beslut fattas om
prioriteringsordningen av fokusområdena. Det betyder att alla fokusområden inte kommer att
arbetas med samtidigt, utan det är elevernas behov och önskemål som avgör. Beslut om
prioriteringsordningen fattas av processledare, projektgrupp och styrgrupp. Det kan även
innebära att vissa fokusområden får skolorna arbeta med efter projektet, men då finns en
välinarbetad modell för det systematiska kvalitetsarbetet.
Fokusområde - skolutveckling
1. Samverkan internt på skolan och mellan skolorna
2. Övergångar
3. Samverkan externt och Västbus
4. Ökad skolnärvaro
5. Trygghet och studiero
6. Psykisk (o)hälsa
7. Extra anpassningar särskilt stöd
8. Elever med NPF svårigheter
9. Digitalisering
10. SYV
11. Bemötande
12. Elevernas delaktighet
13. Föräldrarnas delaktighet
14. Fånga elever i riskzonen
15. Lärmiljön
16. Elevhälsoteam
Projektets organisation och ansvar
- Processledare ansvarar för projektet, för uppföljning/mätning samt för att material
gällande projektet lämnas in i tid till huvudansvarig för Plugg Innan. Processledare får
processtöd av huvudansvarig, Göteborgsregionens kommunalförbund.
- Lilla arbetsgruppen träffas varje vecka och består av processledare, rektor för
Dalboskolan samt rektor från Frändeskolan. Lilla arbetsgruppen ansvarar för
22

-

-

-

projektets utveckling och vid behov planera organisatoriska förutsättningar som
främjar projektets gång.
Styrgrupp består av processledare, rektor för Dalboskolan, rektor från Frändeskolan
samt verksamhetschef år 7 – 9 och verksamhetschef år f – 6. Styrgruppen träffas minst
tre gånger per termin. Styrgruppen har huvudansvaret för projektets utveckling samt
ansvar för att hålla politiken och förvaltningen informerad.
Projektgrupp består av processledare, en lärare och två 1:e lärare från Dalboskolan, tre
1:e lärare från Frändeskolan, specialpedagog från Dalboskolan, en specialpedagoger
från Frändeskolan, skolpsykolog. Projektgruppen träffas varannan vecka.
Projektgruppen ansvarar tillsammans med processledaren för implementering av de
olika fokusområdena i arbetslagen.
Personalen vid Dalboskolan och Frändeskolan träffas varannan vecka i arbetsgrupper
och arbetar med fokusområden som beslutats i styr- och projektgrupp. Personalen
ansvarar för ett aktivt deltagande under arbetslagstiden samt en följsamhet av fattade
beslut.

Mätning
Mätning kommer att ske vid varje terminsslut via samtal med elever och dess vårdnadshavare,
med enkätfrågor till personalen samt via lärplattform VÄL gällande skolnärvaro samt via
elevernas betyg.

En skola för alla (Torpaskolan)
Skaraborgs kommunalförbund driver projektet En skola för alla som sträcker sig över hela
Fyrbodal. Projektet medfinansieras av EFS (Europeiska socialfonden). Projektets huvudmål är
att göra en kraftansamling för fullföljda studier. Torpaskolan hör till den del av projektet som
fokuserar på inkluderande och främjande lärmiljöer.
Projektidé/Övergripande mål
Målet för eleverna i projektet kan se olika ut, men gemensamt är att ge ungdomarna makten
att forma sin framtid. Eleverna ska få förmåga att forma en målbild de kan sikta mot, en
målbild som gör tillvaron i skolan begriplig, meningsfull och viktig. Eleverna ska få ökad
beredskap att lyckas i grundskolan, med förhoppning om att de ska lyckas höja sitt
meritvärde, öka sin närvaro samt känna större motivation till sitt skolarbete.
Målgruppen är elever i åk 9 som riskerar att inte nå/inte når målen i något eller flera av
skolans kärnämnen samt har, i olika omfattning, en oroväckande hög frånvaro.
Projektgruppen har valt att ha en någorlunda jämn spridning gällande könstillhörighet,
funktionsvariationer och elever med annat modersmål.
För att lyckas med detta behöver eleverna stöd i strukturerings- och planeringsprocesser där
skolpersonal finns tillgängliga i utökad grad. Projektgruppen har valt att fokusera på insatser
som är kopplade till befintliga stödstrukturer/strukturer som redan finns i vår organisation.
Syftet med det är att få till ett långsiktigt arbete med insatser som vi kan upprätthålla även
efter projektets avslutande. Projektgruppen på Torpaskolan valt ut följande insatser:
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Metoder och aktiviteter:
1. Kompletterande insatser: Torpaskolan har redan en väl genomarbetad närvarorutin,
projektet kompletterar den med utökad daglig kontakt, som t.ex. morgonmöten och/eller
samtal i slutet av dagen.
2. Förändring av tjänstefördelningen: Ändringar i schemat för att frilägga lärare som kan vara
tillgänglig för coachande samtal en gång per vecka.
3. Använder befintliga lektioner och styr projektelever till samma elevensval-grupp för att
möjliggöra tid att träffa alla elever i projektet samtidigt.
4. Ämnesspecifika insatser- styra innehållet i svenska/engelska/matematik genom individuella
planeringar som arbetas med under sv/eng- lektionerna- arbeta utifrån tydlig pedagogisk
modell som utformas av Torpaskolans förstelärare i svenska, och specialpedagog i samarbete
med Elevhälsans logoped.
5. Resurspedagog kommer att genomföra kartläggande samtal med eleverna i projektet. Kring
vissa elever sker fördjupad kartläggning/utredning som genomförs av specialpedagog.
6. Coachande extrainsatta samtal med skolpersonal samt studie- och yrkesvägledare (SYV).
Syv bjuds in till elevensvaltiden utifrån behov.
7. Genomförande av utbildningen TMO (traumamedveten omsorg) för majoriteten av skolans
personal. Syfte att utveckla sitt bemötande
Torpaskolan träffar regelbundet de andra projektenheterna som deltar, ungefär en gång i
månaden. Fokus då är föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Birger Sjöberggymnasiet, Kunskapförbundet Väst
Den 1 januari 2013 bildades Kunskapsförbundet Väst, ett samarbete genom ett
kommunalförbund mellan Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun. Förbundet ansvarar för
den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen i de båda städerna. I Vänersborg finns
Birger Sjöberggymnasiet som har ca 1100 elever och består av 10 nationella program samt
Introduktionsprogrammen. Skolan har två stycken elevstödjare som finns för eleverna ute på
skolan och arbetar med olika aktiviteter som eleverna själva varit med och tagit fram. De är
även aktivt ute i klasser och arbetar med olika värderingsövningar. Elevhälsan består av 3
kuratorer, 3 specialpedagoger, 3 skolsköterskor, 1 speciallärare, 3 studie- och yrkesvägledare
samt 1 socialpedagog.
Inför 2019 har skolan tagit fram olika prioriteringsområden gällande arbetet kring ökad
skolnärvaro. En del i detta är att huvudmannen tar fram statistik över frånvaro. I dagsläget
redovisar det statistiska materialet frånvaron månadsvis sorterat på program och årskurs. Det
går även att utläsa vad som är anmäld och oanmäld frånvaro. Materialet ger mentorer, elevhälsa
och skolledare goda möjligheter till jämförelser med tidigare år och följa utvecklingen under
innevarande år.
Skolan har en frånvarorutin som utarbetats tillsamman med grundskolorna i Vänersborg. (se
bilaga 5, sid 53). Frånvarorutinen kommer att utvecklas/revideras och förslag på revideringen
arbetas fram under läsåret. Då elevhälsans personal har kompetensutvecklats gällande forskning
kring barn och ungdomars frånvaro i skolan så ser vi ett behov av att regelbundet uppdatera
rutinen och hålla oss à jour i forskningen.
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Vi kommer på skolan också att utveckla en arbetsgång där lärararbetslaget var fjärde vecka ser
över elevernas frånvaro och därefter diskuterar frånvaro med alla elever.
Efter att mentor haft kontakt med eleven och hemmet vid frånvaro och om frånvaron varit
ogiltig tar kurator kontakt med eleven och gör en skolsocial kartläggning för att försöka få fram
orsaken till frånvaron och hjälpa eleven med rätt stödinsatser. Om mentor kommer fram till att
det varit upprepad anmäld frånvaro gör skolsköterskan en medicinsk kartläggning för att även
där försöka få fram orsak till frånvaron. Därefter sammanställer kuratorer och skolsköterskor
orsak till frånvaron terminsvis.
Samverkan/övergångar från grundskolan till gymnasiet kommer att utvecklas. I rutinen kommer
även övergångar från Trollhättan och Vänersborg beaktas. Det finns en del gymnasieprogram
på Birger Sjöberggymnasiet som inte finns i Trollhättan och tvärtom. Elever flyttar ibland över
från en kommun till en annan och då är det viktigt att få reda på så mycket som möjligt om
eleverna så att skolan kan ge dem en bra gymnasietid.
Skolan kommer också jobba fram bättre rutiner än tidigare då det gäller elever som vill göra
studieavbrott (”hoppa av”). Rutin för skolan i samverkan med KAA (kommunala
aktivitetsansvaret) som ligger under Ung Resurs skall tas fram. SYV (studie- och
yrkesvägledare) och KAA, kommunala Aktivitetsansvarig handläggare Ulrika Johansson
träffar alla elever som vill göra studieavbrott.

Förbundet har beviljats projektmedel genom ansökan till skolverket för en satsning som heter
”Nyanländas lärande”. En del i projektet handlar om att öka skolnärvaron. En utbildning med
20 platser för anställd personal har upphandlats och syftet är att öka kunskapen hur skolan
genom ett coachande arbetssätt gentemot elever kan stärka motivation och närvaro. I det arbete
som redan gjorts utifrån analys av frånvarostatistiken har elevgrupper med högre frånvaro
identifierats vilka kommer vara en utgångspunkt i framtida insatser.
Skolledningen kommer att följa upp lärarnas rapporteringsgrad och förankra frånvarorutiner i
lärarbetslagen.
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Det Kommunala aktivitetsansvaret
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som inte har fullgjort sin skolplikt, och inte har fyllt 20
år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Kommunerna har ansvar att samla
information, kontakta ungdomar och erbjuda insatser, och att detta ska genomföras under hela
året. Kommunernas aktiviteter omfattar, i förhållande till målgruppen, allt från kartläggning
och uppsökande verksamhet för att hitta de berörda ungdomarna, till olika insatser för att i
första hand motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning.
I Vänersborgs kommun arbetar en person med det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Man
har ett gott samarbete med Birger Sjöbergsgymnasiet, där KAA-handläggaren befinner sig
fysiskt minst en förmiddag per vecka. Där har man också upparbetat en rutin att Studie- och
Yrkesvägledare kontaktar KAA- handläggaren då en elev vill hoppa av sina studier, så de
träffas innan ett skolavhopp sker. Man har också samarbete med Fridagymnasiet i
Vänersborg. En god och upparbetad kontakt finns med de andra gymnasieskolorna inom
Kunskapsförbundet Väst samt de fristående gymnasieskolorna i närområdet samt Uddevalla
gymnasieskola där elever från Vänersborgs kommun går.
Det som erbjuds ungdomarna inom det Kommunala Aktivitetsansvaret är motiverande samtal,
studiebesök på olika skolor, ansöka till andra skolor, ansöka till Försäkringskassan om
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, söka jobb, skriva cv och personligt brev, kontakt
med andra myndigheter, lotsning till annan insats och praktik. Man jobbar också mycket i
samverkan med Elevhälsan, Studie- och Yrkesvägledare, olika skolor samt föräldrar.
Det kommunala aktivitetsansvaret har en hel del inslag av administrativ art, då all information
skickas till SCB två gånger per år. Varje insats och uppföljning ska dokumenteras och
handlingsplaner ska finnas på de ungdomar som KAA arbetar aktivt med. Varje höst skickar
Kunskapsförbundet Väst listor över elever som inte finns på de fakturor som inkommer till
dem (IKE, interkommunala ersättningen) och då påbörjas ett detektivarbete med att försöka få
reda på var de håller hus. Först går kommunens barn- och utbildningsnämnd igenom listan då
vissa elever går ett extra år på grundskolan och vissa går tio år, på grundskolan för döva.
Sedan skickas en fil till UHR (Universitet- och högskolerådet) och KommunBeda
(programvara), för att utröna om eleverna har en gymnasieexamen, ett studiebevis eller inte
finns med alls. Detta gör att många elever faller ur KAA, då de som har en gymnasieexamen
inte tillhör KAA. Därefter skickas brev ut till de ungdomar, eller vårdnadshavare då de inte är
myndiga, som man inte vet var de finns. Då svar inkommer noteras detta och de ungdomar
som inte svarat eller som svarat att de inte har någon sysselsättning kontaktas och erbjuds
insats.
Under terminerna då avhopp från skolan sker, eller är på väg att ske, får KAA-handläggare
information om detta och har då möte med den unge, ibland tillsammans med personal på
skolan och/eller föräldrar, mötet sker på skolan eller på Ung Resurs om så önskas.
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Under en period har mycket fokus lagts på nyanlända ungdomar födda -98 som studerat sista
året på Birger Sjöbergsgymnasiet. Kartläggning har gjorts av KAA-handläggare,
socialsekreterare på Flyktingmottagning och arbetsförmedlare som arbetar med
etableringsprogrammet. Därefter har kommunen köpt in en orienteringskurs av
Kunskapsförbundet i syfte att rusta och motivera ungdomarna till vidare studier och som gör
att de har heltidssysselsättning då SFI (svenska för invandrare) är på halvtid. Nästa årskull
som är födda -99, är betydligt större och här håller ASI (Socialtjänstens avd Arbete,
Sysselsättning och Integration) på att tas fram rutiner för kartläggningsprocessen.
Idag är det 120 ungdomar som är inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret, de är
uppdelade i olika kategorier; några har studiebevis, några har inte påbörjat nationellt program
eller IM på gymnasiet, några har hoppat av gymnasiet, några har insatser via LSS, några är
föräldralediga och några inskrivna på AF. Det är 9 personer som är i åtgärd genom det
kommunala aktivitetsansvaret.
Under Höstterminen 2018 var det 17 elever som hoppade av skolan.
2018-06-15 var det 53 elever från Vänersborgs kommun som avgick med studiebevis från
olika gymnasieskolor. De har alltså gått tre år på gymnasiet men har inga fullständiga betyg
och är då inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret fram tills de fyller 20 år.
KAA-handläggaren har sin fysiska arbetsplats på Ung Resurs som är ett samarbete inom DUA
(Delegation för unga och nyanlända till arbete). DUA:s syfte är att genom samverkan, utifrån
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Med begreppet ”ungdom”
avses såväl inrikes födda som nyanlända ungdomar. Målgrupp är ungdomar 16-24 år med
särskilt fokus på de som har oavslutade gymnasiebetyg.
På Ung Resurs finns också arbetsförmedlare, socialsekreterare från IFO (Individ och
Familjeomsorgen) som jobbar med försörjningsstöd. Även Studie- och yrkesvägledare från
Kunskapsförbundet Väst, handläggare från Försäkringskassan och de som jobbar med unga så
kallade hemmasittare i verksamheten Hikikomori (se nedan) finns där. KAA-handläggaren
kan, då behov finns, koppla på dessa insatser för ungdomarna.
Grunden för KAA insatserna utgörs av ett avtal mellan Kunskapsförbundet Väst och
Vänersborgs kommun där Ung Resurs, ASI (Arbete, sysselsättning och integration) är
utförare

Hikikomori
Hikikomori är japanska och betyder ungefär ”den som drar sig undan”. Det är en
förberedande insats där syftet är att motverka socialt utanförskap och att stötta unga vuxna
med att bryta isolering, bygga nätverk, få en fungerande vardag och känna sig mer delaktiga i
samhället. Detta ska ses som ett första steg i en process för att öka möjligheterna till att kunna
delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och nå ut i arbetslivet.
Målen med Hikikomori är att bygga kontaktnät kring individen med det stöd och/eller
behandling som personen behöver samt att individerna bryter sin isolering.
Hikikomori riktar sig till unga vuxna (16‐29 år) bosatta i Vänersborgs kommun med psykiska
och/eller sociala problem som ännu inte kommit igång i ett självständigt vuxenliv. De som
tillhör målgruppen har ett undvikande beteende och har isolerat sig i hemmet. Personerna
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saknar förmåga att på egen hand bryta utanförskapet och trots stora behov undviks kontakt
med omgivning och samhälle. Personerna behöver inte ha någon diagnos men antas ha
psykiatrisk problematik som depression, ångest, social fobi eller neuropsykiatrisk
problematik.
Insatsen bygger på frivillighet, kravlöshet och relation. Man jobbar både enskilt och i grupp
utifrån deltagarnas intressen. Aktiviteter kan vara till exempel promenader, samtal, följa med
till olika bokade besök till exempel psykiatrin, gymträning, terapeutiskt skrivande och
studiebesök vid olika arbetsplatser som deltagarna är intresserade av.

BUP-mottagningen Vänersborg
Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till och
med 17 år med psykisk ohälsa eller funktionshinder.
Till oss vänder man sig när resurser genom bedömning, kartläggning, utredning och
behandling på vårdcentral, barnhälsovård eller skolhälsovård prövats och inte räckt till. Vårt
uppdrag/ansvar är att utreda, diagnostisera och behandla barn med medelsvår till svår psykisk
ohälsa.
Till oss kommer man på remiss, antingen kan man skriva en egenremiss eller också kan t ex
skola, vårdcentral, barnhälsovården eller socialtjänsten skriva remiss till oss. Remisserna tas
omhand av ett remissteam som gör bedömningar och hanterar den fortsatta gången av
remissen med remissvar och mottagande.
När ett ärende bedömts tillhöra BUP erbjuds ett första besök där man mer ingående går
igenom olika frågor för att ytterligare bedöma vårdbehov hos oss. Kontakt och insatser inom
barnpsykiatrin är frivilliga och vårdnadshavare skall vara överens om kontakten och erbjudna
insatser.
När ett ärende bedömts tillhöra specialistpsykiatrin samverkar vi i vanlig ordning enl Västbus
riktlinjer. Vår utgångspunkt är barnets psykiska hälsa och funktion. Beroende på barnets
problematik ser våra insatser olika ut. Det kan handla om t ex depression, ångest, trauma eller
något funktionshinder som skall utredas eller behandlas. Det kan också visa sig att
barnet/ungdomen upplevt mobbning eller upplevt sig ha en otillfredsställande skolsituation
eller en psykosocial problematik.
En kartläggning av de upplevda problemen är viktig och ligger till grund för hur vi går vidare.
Detta görs alltid i samarbete med familjen. Framkommer det här uppgifter om skolfrånvaro av
större omfattning tas denna fråga upp i samtalet. Ibland önskar familjen hjälp i kontakten med
skolan och då bjuder vi in till möte alternativt att vi ringer skolan på uppdrag av familjen. Vi
samarbetar med skolan och eventuellt socialtjänst där det bedöms vara en lämplig insats. Här
kan Habiliteringen också vara en bra aktör att ha med i vissa fall.
I samarbetet (Västbus) är det viktigt att lyssna in aktuell information från andra aktörer och
familjen för att hitta lösningar som är till hjälp för den unge att öka möjligheten till skolgång.
Det vi kan se är att ibland behöver man ta väldigt små steg för att lyckas förändra något som
varit ett problem en längre tid, vilket det ofta har då BUP kommer in i bilden. Här gäller det
för oss vuxna att ha tålamod och inte ha för bråttom att ta nästa steg då något börjat fungera.
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Detta är viktigt för att man skall komma vidare och för att få till en varaktig förändring. I
vidmakthållandefasen planeras för sårbara skeenden framöver och det är viktigt att ha en plan
för detta, annars är det lätt att få bakslag. Här kan man med fördel använda sig av uppmuntran
och positiv förstärkning. Alliansen med familjen och den unge är viktig i detta arbete.
I vissa ärenden har det beslutats om en insats från vår mellanvård, Bidevinden. De har ett
uppdrag som är mer arenaflexibelt och har då möjlighet att finnas med i ett mer nära arbete
kring barnet/ungdomen och familjen. Det är inte ovanligt att de kopplas in just vid patienter
som har svårt att ta sig till öppenvårdsmottagningen och ofta är det också dessa som är
”hemmasittare”
Vid eventuell utredning där vi kommit fram till någon diagnos erbjuds familjen att vi kan ha
en återgivning till skolan.
Om patienten fått en AST-diagnos (Autimsspektrumtillstånd) kopplas ibland NP-teamet in för
vidare behandling. Specialpedagogen där har ibland kontakt med skolans specialpedagog i
syfte att stödja skolans arbete med anpassningar för eleven. De trycker på vikten av att barnen
får anpassat individuellt stöd. De hänvisar också ofta till SPSM, Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
På öppenvården får barnet/den unge med familj sedvanlig behandling utifrån
kartlagd/diagnostiserad problematik. Det kan handla om farmakologisk behandling,
samtalsbehandling av olika art, gruppbehandling, utbildning och psykoedukativa insatser till
både barn och föräldrar.

Kultur- och fritid
Verksamheter i Kultur och fritids regi med bäring på Fullföljda studier och ungas
psykiska hälsa:

Den öppna fritidsverksamheten är, med den omfattning som bedrivs idag, en underfinansierad
verksamhet som är beroende av extra bidrag och externa samarbeten. Men tack vare fler
mötesplatser för unga, ökade öppettider och riktade insatser (Torpagården, Fritidsbanken,
Sports for you…) når vi fler ungdomar än någonsin tidigare och ett på grund av sysslolösa
ungdomar oroligt sportcentrum har blivit betydligt lugnare. Förebyggande och främjande
aktiviteter som gett direkt resultat. Men ännu återstår en hel del, framför allt att fånga upp och
involvera fler unga tjejer i verksamheten.
På Ungdomshuset finns bland annat Centrumgården, öppen fritidsverksamhet som personaloch verksamhetsmässigt hänger ihop med Torpagården. På Ungdomshuset finns också
Timjan, en öppen, skapande verksamhet som riktar sig främst till åldrarna 13-25 år – bild och
form, dans, musik, filmskapande, rap/hip hop work shops med mera. Som exempel på
”studiestöd” är vissa aktiviteter på ungdomarnas initiativ på engelska för att ge tillfälle till
språkträning.
Hjälpande händer är en öppen fritidsverksamhet med eftermiddagsverksamhet för barn 6-12
år på Torpaområdet. De samarbetar med Tärnanskolan kring viss rastverksamhet, med fritids
och musikskolan i El Sistema samt erbjuder läxhjälp på eftermiddagarna. Torpagården, öppen
fritidsgård för ungdomar 13-19 år, belägen på Torpaskolan öppnar kl 15 på eftermiddagarna
med aktiviteter och läxhjälp i utbudet. Därutöver finns ett samarbete med SISU och
föreningslivet på Sportcentrum fredagskvällar kl 18-24 där Hjälpande händer håller i
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aktiviteter för de yngre i början av kvällen och fritidsledare tar vid under den senare delen.
Fritidsgårdarna, Timjan och Hjälpande händer samverkar kring tjejkvällar på Ungdomshuset
och i Hjälpande händers lokaler på Torpaområdet. Kultur och fritid samordnar även
lovaktiviteter med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen.
Reflektion: Rapport kring fokusområde Fullföljda studier
Det står ingenting om meningsfull fritid eller samverkan med kultur och fritidssektorn i
dokumentet. Väldigt lite om förebyggande insatser men mycket om åtgärder för att ”reparera”
skolfrånvaro och dålig måluppfyllelse. I texten förekommer begreppet skolproblem flera
gånger men fokus är i huvudsak på individnivå, det är individen som har skolproblem, skolans
problem är att individen inte kommer till skolan. Men vad görs för att individen ska trivas i
skolan? Väldigt många elever som inte trivs eller fungerar fullt ut i skolan fungerar alldeles
utmärkt i andra sammanhang, på fritidsgården, idrottsföreningen, kulturskolan eller i andra
verksamheter som upplevs som kul, meningsfullt och erbjuder gemenskap.
Vänersborg har i många år bedrivit ett framgångsrikt arbete för att öka skolnärvaron och det
finns organisation och rutiner för att upptäcka och utreda skolk och annan skolfrånvaro och
det är väl beskrivet i rapporten. Men hur gör vi för att ta arbetet ett steg till?
Eller som det uttrycks i inledningen: Under de tre senaste åren har frånvarosiffrorna ökat,
och det har varit svårt att kunna veta fullt ut vad detta beror på. Är det den nationella
utvecklingen som beskrivs i artiklar och forskningsrapporter? Påverkar samhällsklimatet
skolnärvaron i negativ riktning? Är det så att vi slappnat av i vårt tidigare så framgångsrika
närvaroarbete och behöver förändra och förbättra? Behöver vi samverka mer och tydligare i
frågan? Finns det parametrar i vår skolmiljö, både gällande fysisk och psykisk miljö, som är
så avgörande att skolfrånvaron ökar? Behöver pedagogik och förhållningssätt förändras?
Frågeställningarna är förhoppningsvis av retorisk art. Självklart fungerar skolan, liksom
eleverna i ett större sammanhang och påverkade av samhällsutveckling, trender, krav,
arbetsmarknad, globalisering mm.
Barnkonventionen fastställer barnets rätt till utveckling och utbildning. Barnets rätt till
utbildning är vedertaget i skolsammanhang men vad menar vi med utveckling? Identitet,
demokratiskt, socialt, språkligt? Barnkonventionen § 12 ”barns rätt till alla sina språk”, barns
rätt att hitta sitt eget uttryck handlar inte bara om det talade eller skrivna språket.
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Myndigheten för skolutveckling på sin tid talade om det vidgade språkbegreppet:
Modern språkforskning omfattar även estetiska språk och lärprocesser vilket i sin tur
medför ett vidgat språkbegrepp: modersmål – de estetiska språken – flerspråkighet. De
estetiska språken omfattar bild och form, dans, drama, musik och annan skapande
verksamhet.
Språket, synonymt med förmågan att uttrycka sig, har stor betydelse för läs-, skriv- och
matematikutvecklingen samt inte minst människans identitetsutveckling.
Språket, i betydelsen kommunikativ förmåga, har också avgörande betydelse för den
kulturella kompetensen och individens möjlighet att läsa samhällets texter och
undertexter, d v s normer och värderingar, mönster, sätt att tänka och uppträda. Vars och
ens sociala och kulturella bakgrund bidrar till att göra omvärlden begriplig eller
obegriplig.
Det finns en inbyggd multi-modalitet inom hela språkutvecklingsområdet. Kunskaper
och förmågor förvärvade inom ett område är överförbara och bidrar till utvecklingen
inom andra områden: motoriskt, verbalt och intellektuellt.
Förmågan att uttrycka sig och förmågan att tolka andras utryck är en nödvändighet i ett
demokratiskt samhälle. Och avgörande för det psykiska välbefinnandet. Ett exempel är
Dans för hälsa, ett projekt vid Örebro universitet inom forskningsområdet fysisk aktivitet
och psykisk hälsa för unga. Det finns åtskilliga fler exempel på aktiviteter som skapat
känsla av sammanhang och därmed bidragit till ökat psykiskt välbefinnande, förbättrat
skolnärvaron och skolresultaten. För individer och för grupper. I samverkan med andra. Vi
kanske ska våga ta Ökad skolnärvaroarbetet ett steg till.

Regionen - Primärvården
I Vänersborgs kommun finns 4 Vårdcentraler uppdelat på 2 Privata aktörer och 2 Närhälsan
som samverkar med varandra.
Familjecentralen Sirius är en samverkan mellan Socialförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Västra Götalandsregionen. Där finns föräldrarådgivare,
förskolelärare, kurator samt BVC-sköterska. Samtlig personal träffar alla föräldrar och barn
(0-12 år) som besöker familjecentralens öppna förskola.
Kuratorsinsatsen i dess nuvarande form har funnits på familjecentralen Sirius sedan våren
2018 med en utökning från att varit 50% till 100% från augusti 2018
Kuratorstjänsten har under 2018 inkluderat en samverkande del där tid lagts till att utveckla
rutiner och strukturer mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- sjukvård vilket vi ser nu
börjar ”bära frukt” då många samarbetspartners lätt hittar oss. Exempelvis har samtliga
skolkuratorer i kommunen god kännedom om kurator och hennes arbetssätt.
Kurators arbete på Familjecentralen innebär förutom stödjande samtal med barn och
vårdnadshavare olika former av samverkan och gruppverksamheter.
Ett exempel är Skilda Världar som personalen har utbildats i för att stödja och hjälpa barn där
en separation varit i familjen.
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Vårdcentralerna har en given roll i de månatliga konsultationsmöten som sker med
socialtjänst, förskola-skola (elevhälsa) och BUP. Dessa konsultationsmöten är en del av
samverkan som sker utifrån Västbusavtalet.
Vårdcentralerna representeras i dessa möten av kurator från Familjecentralen.
Inom regionen har vårdcentralerna Dalaberg och Sylte ett tilläggsuppdrag för att stärka och
hjälpa till med de ungas psykiska hälsa. Dit kan föräldrar själva söka. Vårdpersonal kan
skicka remiss som en del i planering och åtgärd.
Behandling, vårdnivåer
Enligt Regional medicinsk riktlinje Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri (HS 2017-00163) definieras primärvårdens ansvar enligt nedanstående
punkter som i allra högsta grad har samband med arbetet kring Fullföljda studier:






Bedömning av symtom, svårighetsgrad och behov av insatser för de barn och unga
som söker dit. (För barn under 6 år har BVC huvudansvar och remitterar till BUP vid
behov enligt nationella riktlinjer).
Uppmärksamma sociala problem.
Underlätta för närstående att delta.
Erbjuda stödjande och rådgivande insatser vid lindriga symtom svårigheter och
korttids psykologisk behandling för ungdomar med depression och ångest. (Med
korttids psykologisk behandling menas en avgränsad samtalsserie med evidensbaserad
metod utformad utifrån behandlingsansvar och patientens symtom).

Exempel på symtom som kan signalera psykisk ohälsa:
 Ont i huvudet, magen, ryggen
 Avvikande längd eller viktutveckling
 Sömnproblem
 Oro, ängslighet, ångest
 Bristande uthållighet, allmän funktionsnedsättning
 Koncentrationssvårigheter, försämrade skolprestationer
 Nedstämdhet, uppgivenhet, passivitet, irritabilitet
 Minskat intresse och lust att göra saker
 Social isolering eller antisocialt/udda beteende
 Samspelssvårigheter/konflikter
 Humörutbrott/självskadebeteende
 Missbruk
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Övergångar; pågående arbete och lagtext
Som ett parallellt spår till arbetet gällande skolnärvaro har en arbetsgrupp arbetat med
övergångsrutiner mellan grundskolan och Kunskapsförbundet Väst. Verksamhetschefer från
Kunskapsförbundet Väst, grundskolan Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun har
deltagit i arbetet tillsammans med rektorer, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger.
Den nya rutinen ska presenteras 15 feb 2019 och kommer att användas i överlämningsarbetet
lå 19/20. Rutinen är alltså inte färdig att biläggas i denna rapport.
När det gäller övergångar och skolval för de lägre åldrarna finns olika former av årshjul,
tidsplaner mm. Rutinerna innefattar exempelvis regler för skolval, hur information ges till
vårdnadshavare, hur övergångssamtal kan planeras för elever i behov av särskilt stöd, vilka
utredningar och kartläggningar som gjorts på avlämnande enhet, vem som ansvarar för att
överlämningen blir av och vad som gäller för vårdnadshavares medgivande. Fokus läggs
också på hur mottagandet av information sker.
Skollagen 3 kap Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer
12 j § När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna
skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den
mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta
övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen. När en
elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande
skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-05/SFS2018-608.pdf

Närvarorutiner som gäller 1 jan 2019
Under uppdragstidens gång har rutiner för arbete för närvaro reviderats i och med att arbetet
skärpts upp. Under nästkommande rubrik kan du också läsa om de lagändringar som medfört
ändring i rutiner.
I bilagor ligger gällande rutiner för förskola, artikel om arbetet i förskolan, rutin förskoleklass
– åk 6, rutin åk 7 – 9, riktlinje Skolpliktsbevakning, rutin Kunskapsförbundet Väst.

Lagändring från 1 juli 2018
rörande utredning av frånvaro och samordning med andra aktörer
Skollagen 7 kap
19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller
ogiltig frånvaro, ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap 8§ är uppfyllda ska
även en sådan utredning inledas.
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast
anmäls till huvudmannen.
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21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov
samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 29 kap. 14 § och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
22 § Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för
sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. När
en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än
hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens
frånvaro enligt 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till
hemkommunen.
Lag (2018:608)
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-05/SFS2018-608.pdf

Utbildningsinsatser, genomförda och planerade under uppdragstiden
 Deltagande av politiker och tjänstepersoner från Vänersborg på Västra
Götalandsregionens konferens Kraftsamling Fullföljda studier, 8 feb 2018.
Arbetsgruppen Fullföljda studier (som sammanställt denna rapport) kommer att
erbjudas möjlighet att även i år (26 feb 2019) delta i denna konferens. Årets tema är
Fullföljda studier – för liv och framtid! Arrangerar gör
Folkhälsokommittén/Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.
 20 augusti 2018: Martin Karlberg, halvdagsföreläsning för all personal åk 7-9,
elevhälsan för grundskolan. Inbjudna var även Hälsokällan, styr- och ledningsgrupp
för Samverkan Vänersborg samt personal från Kunskapsförbundet Väst och
socialtjänst. Denna dag var en upptaktsdag för den nya arbetssätt som infördes på 7 –
9-skolorna i och med höstterminens start 2018. Arbetssättet introducerades i korthet i
inledningen, och en sammanhangsmarkering gjordes kring våra nuvarande
utmaningar.
Martin är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om
problematisk frånvaro, ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och
inkludering. Temat för Martins föreläsning var ”Så når vi fram och skapar förändring
för elever med hög frånvaro”. Ur innehållet: Forskningsbaserade metoder – vad kan du
göra med elever som har, eller riskerar att få, problematisk skolfrånvaro? Viktiga
resultat från aktuell forskning kring skolfrånvaro. Vilka är de vanligaste orsakerna till
att barn och unga stannar hemma? Konkreta metoder för att få eleverna att gå till
skolan. Hur motiverar vi elever som tappat gnistan och inte orkar tänka på sin framtid?
Hur kan hela skolan tillsammans samverka för att stödja dessa elever och arbeta
förebyggande?
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 25 oktober 2018: Malin Gren Landell, halvdagsföreläsning för alla parter inom
Samverkan Vänersborg. Alla chefer hade fått inbjudan och hade möjlighet att skicka
personal.
Malin är leg psykolog, författare och arbetar nu som sakkunnig i Norrköpings
kommun. Hon har varit regeringens utredare gällande frånvaro och har sammanställt
betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (Statens offentliga
utredningar SOU 2016:94).
Temat för föreläsningen var Att främja närvaro – en gemensam uppgift. Malin belyste
vikten av allas engagemang i frågan; skola, förskola, föräldrar, socialtjänst, hälso- och
sjukvård, civilsamhälle, politiker, ekonomer, forskare m fl. Ur innehållet: uppmärksamma frånvaro, - kartlägga orsakerna och vikten av samverkan i detta, närvarofrämjande miljöer, - förebygga frånvaro och exempel på olika parters ansvar i
detta.
Halvdagen innehöll även lokal information om rapport kring NPF, nyheter inom
Västbusarbetet och presentation av samverkande socialsekreterares uppdrag. Ett
tvärsektoriellt grupparbetspass genomfördes med temat Hur arbetar vi för att stärka
varandras jobb i att förebygga frånvaro hos barn med risk att utveckla problematisk
frånvaro? Sammanställningen av detta grupparbete kommer att följas upp under våren
2019.
195 personer deltog; politiker, förskolechefer, rektorer, elevhälsa både från
Kunskapsförbundet Väst och Barn- och utbildningsförvaltningen, BUP inkl NP-team,
socialförvaltningens olika delar inkl Ung resurs, representanter från vårdcentralerna,
personal från Kunskapsförbundet Väst – både Vänersborg och Trollhättan,
utvecklingskontoret samt personal från Habilitering och hälsa – barn och ungdom.
 Dessutom utbildningsinsatser för grupper som ingår i projekten Plug Innan och En
skola för alla.

Diskussion
Arbetsgruppens tankar kring denna rapport och återgivning 1 feb är att återigen belysa vikten
av samverkan i den viktiga frågan Fullföljda studier. Att vi fokuserat på ämnet under
uppdragstiden har gjort att enkla, i flera fall okonventionella, idéer framkommit; idéer som
kan vara av största vikt för den enskilde.
Vi har också tagit till oss forskning som styrkt oss i att arbeta vidare utifrån tidig upptäckt,
tidiga insatser och genom goda relationer.
Att arbetsgruppen har träffats har i sig varit en intervention. Vi har utbytt tankar kring
respektive verksamhets handlingsplaner och vi har kunnat länka samman insatser som görs.
Hur kan vi ytterligare utöka samverkan när det gäller Fullföljda studier? Det är lätt att klaga
på varandras verksamheter och ansvarsfördelning, men det är mycket mer fruktbart att försöka
komma till gemensamma tankesätt hur vi ska kunna främja skolnärvaron. Att så stort
gemensamt fokus läggs på frågan underlättar samarbetsviljan.
35

Och hur kan vi ta arbetet ytterligare steg framåt gällande det förebyggande och främjande
samverkansarbetet? Kultur och fritid har i rapporten poängterat att många elever som inte
trivs eller fungerar fullt ut i skolan fungerar alldeles utmärkt i andra sammanhang, på
fritidsgården, idrottsföreningen, kulturskolan eller i andra sammanhang. Aktiviteter kan skapa
känsla av sammanhang och därmed bidra till ökat välbefinnande, förbättrad skolnärvaro och
skolresultat.
I forskning påvisas att fysisk och psykisk miljö i skolan är av stor betydelse för skolnärvaro.
Parallellt med att vi förbättrar rutiner för närvaro och samverkan, behöver den fysiska och
psykiska arbetsmiljön förbättras för våra barn och unga i Vänersborgs kommun.
Hur kan Västra Götalandsregionens delaktighet i frågan ytterligare förstärkas? Vi har under
arbetets gång förstått att implementeringen av regionens övergripande mål Fullföljda studier
inte kommit fullt ut i organisationen. Ungdomsmottagningen har i samband med arbetet med
uppdraget utarbetat en handlingsplan för implementering inom sin egen verksamhet.

Fråga: Ska arbetsgruppen fortsätta att träffas? Kvarstår uppdraget? Vi
hänskjuter frågan till Ledningsgruppen för Samverkan Vänersborg.
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Bilaga 1: Förskolans närvarorutin
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2018-10-25

1

(1)
Barn och utbildningsförvaltningen
Bilaga 2:
Närvarorutin förskoleklass till årskurs 6

Förskoleklass till årskurs 6
(skolans namn)

Handlingsplan
För att stimulera hög närvaro

Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg
nersborg.se

Sundsgatan 29

0521-72 11 04

0521-72 13 70

barnutbildning@vanersborg.se

www.va-

40

41

42

43

44

45

46

Bilaga 3: Närvarorutin för årskurs 7 - 9

Rutin vid skolfrånvaro
 Vid första tillfället – hel lektion eller del av dag
SMS-funktionen används. Vid fortsatt frånvaro kontaktar elevens mentor vårdnadshavare
per telefon för att informera om frånvaron samt för att höra efter vad frånvaron beror på.
Mentor dokumenterar.
 Vid frånvaro över 15 % den senaste månaden
Mentor samtalar med eleven om frånvaron. Samtalet dokumenteras i blanketten
”Mötesblankett vid upprepad frånvaro”. Mentor informerar vårdnadshavare om samtalet.
Mentor ansvarar för att dokumentationen lämnas till EHT.
 Vid frånvaro över 20 % den senaste månaden
Ärendet tas upp på EHT (Elevhälsoteamet). Rektor informeras.
Rektor kan besluta om följande insatser:
- Brev skickas hem till vårdnadshavare
- Mentor/skolans närvarokoordinator ska ha daglig kontakt med eleven. Mobila
skolteamets kontaktperson på skolan kan vara behjälplig i arbetet med eleven
- Utreda frånvaron via en skolsocial kartläggning som utförs av
skolkurator/socialpedagog. Rektor meddelar huvudmannen.
- Vid upprepad sjukfrånvaro kan skolsköterskan ha ett hälsosamtal med eleven. Innan
hälsosamtalet ska skolsköterskan ha fått kopia på ”Mötesblankett vid upprepad
frånvaro” med orsaker till frånvaron och datum då mentor haft kontakt med
vårdnadshavare samt utdrag från VÄL. Utifrån elevens mognad avgör skolsköterskan
om hälsosamtal med elev kan göras utan att först kontakta vårdnadshavare.
Vårdnadshavare informeras i sådana fall efter hälsosamtalet efter samråd med eleven.
Rektor meddelar huvudmannen
- Rektor kallar till ESK (Elevstödjarkonferens). Samverkande socialsekreterare kan
delta.
Ärendet återkopplas till EHT och arbetslag.
 Fortsatt frånvaro
Mentor/skolans närvarokoordinator har daglig kontakt med eleven. Mobila skolteamets
kontaktperson på skolan kan vara behjälplig i arbetet med eleven.
Rektor kallar till en ny ESK. Samverkande socialsekreterare deltar.
 Om närvaron trots insatser inte förbättras
Anmälan till socialtjänsten. I många fall är denna anmälan redan gjord tidigare.
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 Om förväntat resultat ändå inte uppnåtts
Om eleven, trots flertalet insatser, inte är närvarande i skolan och elevens vårdnadshavare
inte lyckats få eleven att fullgöra sin skolgång kan Vänersborgs kommun förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan förenas
med vite.
(Skollagen 7 kap 23§). Rektor anmäler till verksamhetschef.

Skolledningen åk 7-9

Skollagen
19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 §
ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med
eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även
en sådan utredning inledas.
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast
anmäls till huvudmannen. Lag (2018:608).
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Bilaga 4: Skolpliktsbevakning

1

Dokumentbeteckning

Dnr/Dokument ID

Riktlinje för skolpliktsbevakning

Antaget av/Ansvarig

Handläggare/Förvaltning

Datum/Version/Ersätter

Förvaltningschef inom Barn - och
utbildningsförvaltningen

Barn- och
utbildningsförvaltningen

2017-07-01
(Ersätter:2013-04-22/
2016-12-01)

Riktlinjer för skolpliktsbevakning
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär
även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte
är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i skollagen kapitel 7.
Kommunen ansvarar for att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses.(Skollagen 7
kap 21-22 §§)
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar for att systematiskt kontrollera att elever
folkbokförda i Vänersborgs kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola. Det
innebär att när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig
orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska delar ska huvudmannen
snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.
Dessa riktlinjer klargör ansvarsfördelningen för och rapporteringen av hantering av frånvaro
och gäller för Vänersborgs grundskola och grundsärskola.

1 Definitioner
1.1 Ogiltig frånvaro

En elev i grundskolan och grundsärskolan /.../ ska delta i den verksamhet som anordnas for
att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. (Skollagen 7 kap
17§) Till ogiltig frånvaro räknas all frånvaro där barnet inte har anmälts sjuk av
vårdnadshavare eller har annat giltigt skäl, alternativt har beviljats ledighet.
1.2 Upprepad ogiltig korttidsfrånvaro

Då ogiltig korttidsfrånvaro upprepas och då man kan misstänka systematisk frånvaro. Det
kan vara frånvaro vissa dagar eller från vissa lektioner/ämnen
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1.3 Ogiltig långtidsfrånvaro

Ogiltig sammanhängande frånvaro som överskrider fem dagar

2 Ledighet och befrielse
En elev får beviljas kortare ledighet for 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. (Skollagen 7kap 18 §)
Beslut enligt 7 kap 18 § ska dokumenteras, och i de fall rektor beviljar längre ledighet pga
synnerliga skäl ar det viktigt att även motiveringen är noggrant dokumenterad.
En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i
obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får
endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte
uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut. (Skollagen 7 kap 19 §)
Beslut om befrielse får enligt Skollagen 7 kap 19 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Beslutets motivering ska vara dokumenterad och rektor ansvarar för att
elev/vårdnadshavare skriftligen informeras om beslutet och möjligheten att överklaga.

3 Skolans rutiner för närvarokontroll och ogiltig frånvaro
Rektor har ansvar for skolpliktsbevakningen inom den egna enheten. Rektor ansvarar för att
skolan har tydliga rutiner for närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro som är väl
kända av personal, elever och elevernas vårdnadshavare. Kommunövergripande rutiner har
arbetats fram och rektor ansvarar för att den egna enheten följer dessa rutiner.

3.1 Information till vårdnadshavare

När en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till
att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande
(Skollagen 7 kap 17 §)
Av skolans rutiner ska det framgå när och hur information och kontakt med
vårdnadshavarna ska ske vid ogiltig frånvaro samt vem som ansvarar for att kontakt tas.

3.2 Dokumentation

Det skall finnas en tydlig rapportering over närvaron i samtliga klasser/grupper. All
rapportering ska ske i VÄL.
Aktuell översikt ska snabbt kunna redovisas och en tydlig rapportering skall kunna redovisas
på skolnivå, inte bara sammanställd hos den enskilda läraren. Information om närvaro ska
alltid ges vid överlämnande till/från annan skola och i utvecklingssamtal.
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Utredning och åtgärder vid ogiltig frånvaro ska noggrant dokumenteras.
Av skolans rutiner ska det framgå vilken dokumentation som ska upprättas och hur den
förvaras. Exempel på dokumentation:
• protokoll från elevstödjarkonferens
• aktuella åtgärdsprogram
• dokumenterade kontakter med vårdnadshavare
• aktuella pedagogiska, psykologiska, sociala och/eller medicinska utredningar
• kontakter med socialtjänsten

3.3 Utredning och åtgärder vid olovlig frånvaro

Alla skolor ska ha en noggrann, systematisk frånvarouppföljning i enlighet med de
kommunövergripande rutinerna. Rektor ansvarar för uppföljningen av frånvaro.
Vid all oanmäld frånvaro skall vårdnadshavare informeras samma dag och en bedömning
göras om eventuella åtgärder. Upprepad ogiltig frånvaro och ogiltig långtidsfrånvaro skall
alltid utredas. Syftet med utredningen är att finna orsakerna till frånvaron och rektor
ansvarar för att omedelbara, konkreta åtgärder satts in som en följd av skolans utredning.
Finns anledning att misstänka att eleven far illa ska skolan omedelbart göra en anmälan till
socialtjänsten i enlighet med 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Av skolans rutiner ska det framgå hur den systematiska frånvarouppföljningen går till, vem
som ansvarar for utredningen och vilka som involveras i utredningen, exempel på åtgärder
som kan vidtas, samt vem som ansvarar för att eventuell anmälan till socialtjänsten görs.
Lärares, mentorers, elevhälsas och rektors roll och ansvar och arbetsfördelning i förhållande
till elevers frånvaro ska klargöras. Arbetsgång, insatser och åtgärder beskrivs i de
kommunövergripande rutinerna som redovisas i bilagor.
Rektors ansvar, för en frånvarande elev, kvarstår alltid så länge eleven ar inskriven i skolan.
Det innebär att även då huvudmän, vårdnadshavare och eventuellt andra myndigheter ar
inkopplade så kvarstår rektors ansvar.

4 Skolornas främjande och förebyggande arbete
Skolorna ska ha ett främjande och förebyggande arbete. Exempel på faktorer som Skolverket
identifierat som viktiga for att motverka frånvaro redovisas i bilaga.
5 Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning
En tydlig närvarorapportering på skolnivå skall kunna redovisas via rapporter
ur VÄL till Barn- och utbildningsförvaltningen vid förfrågan.
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5.1 Anmälan till Barn- och utbildningsnämnden

I de fall den ogiltiga frånvaron utretts och åtgärder vidtagits men ingen förbättring skett ska
ärendet anmälas till Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden informeras om samtliga fall av ogiltig frånvaro där de
åtgärder som skolan vidtagit är tydligt verkningslösa, samt de fall som pågått två månader
eller mer for upprepad ogiltig korttidsfrånvaro och en månad eller mer för ogiltig
långtidsfrånvaro.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn har en skyldighet att se till att barnet fullgör
sin skolplikt (Skollagen 7 kap 20 §). Om vårdnadshavarna inte gör vad de kan för att få eleven
att gå till skolan har nämnden möjlighet att besluta om att vid vite förelägga elevens
vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. (Skollagen 7 kap 23 §). Sådana ärenden bereds
av Barn- och utbildningsförvaltningen.

5.2 Anmälan till nämnd i annan kommun
För elever som är folkbokförda i annan kommun men som fullgör sin skolplikt i någon av
Vänersborgs skolor ansvarar rektor for att elevens hemkommun informeras vid ogiltig
frånvaro enligt 5.1

5.3 Fristående skolors ansvar
Ansvarig rektor informerar barn-och utbildningsförvaltningen vid elevs ogiltiga frånvaro
enligt 5.1

2017-07-01

Anne-Len Kriewitz

Lena Ericsson

Förvaltningschef

Verksamhetschef Elevhälsa

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 5: Kunskapsförbundets
Rutiner för frånvaro och CSN

RUTINER FÖR FRÅNVARO OCH CSN
Elevers närvaro är viktig för att eleverna ska nå målen i sin utbildning och är en
förutsättning för att skolans stödåtgärder ska fungera. Därför är arbetet med att
främja och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan centralt.
Skolan är också den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risk att drabbas
av psykisk ohälsa och olika former av social problematik. Det är därför viktigt att
följa upp elevers frånvaro och att kontinuerligt arbeta med att minska frånvaron
och främja närvaro.
Frånvarorutinen är det övergripande dokument där alla rutiner gällande frånvaro
utgår ifrån. Frånvarorutinen är framtagen utifrån SKL:s riktlinjer kring det
systematiska skolnärvaroarbete som beskrivs i Vänd frånvaro till närvaro (2013).
Skolan är skyldig att rapportera till CSN när en elev inte längre anses studera på
heltid, enligt CSN:s riktlinjer. Därför kompletteras frånvarorutinen med riktlinjer
för CSN-rapportering.
Skolans kommunikation med CSN sköts via expeditionen som rapporterar om
förändringar i klasserna och frånvaro kontinuerligt. När det gäller frånvarorapport
gäller detta de elever som inte längre anses vara heltidsstuderande och beslutats
om via EHT.
Skola24 är en hjälp för oss att både ha en rättsäker hantering av frånvaron samt att
genom SMS och mail kunna meddela vårdnadshavare. Det är därför viktigt att
frånvaron förs in snarast och att vårdnadshavares telefonnummer och mail läggs
in i systemet.
Konsekvenser
Om en elev rapporteras som icke heltidsstuderande kan följden bli, förutom
ovanstående redan nämnda utifrån hälsa, att eleven förlorar sitt studiebidrag och
eventuellt extra tillägg. Andra bidrag som kan påverka familjens ekonomi är
flerbarnstillägg, bostadsbidrag, underhållsbidrag och om eleven har barnpension.
Enligt CSN:s mening skall problem med frånvaro inte i första hand mötas med hot
om rapportering till CSN med risk för indragen studiehjälp. CSN utgår ifrån att de
professionella i skolan och andra vuxna i elevens omgivning bäst vet vilka medel
som finns att tillgå för att få eleverna motiverade till studier.
Mer om elevers frånvaro kan läsas i Skollagen 15 kap. 16§.
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Rutin vid oanmäld frånvaro
Första tillfället
Enligt skollagen ska hemmet kontaktas samma dag om elev uteblir från undervisningen
om inte särskilda skäl föreligger. Detta sker automatiskt via sms genom skola24.
1.

2. Efter andra tillfället
Mentor pratar med elev och vårdnadshavare (om elev inte är myndig) om orsaken till att
eleven inte varit i skolan, använd den grafiska frånvarorapporten som underlag. Informera
även elev och vårdnadshavare om vad som händer vid upprepad frånvaro (se konsekvenser på
första sidan i denna rutin).

3. Vid fortsatt upprepad frånvaro – 4 tillfällen på 30 dagar
Mentor lyfter ärendet på EHT (tid bokas via expeditionen) som fattar beslut om åtgärder t
ex:
- Skolsocial kartläggning
- Beslut om CSN
Mentor dokumenterar i vita pärmen om att ärendet tagits upp på EHT. Fyll även i datum för EHT och ev
kontakt med kurator el sköterska i dokumentet CSN-dokumentation (vita pärmen – PM om frånvaro och
CSN). Här ska även datum för återkoppling från kurator el sköterska fyllas i. CSN-dokumentation är
underlaget som ska lämnas till expeditionen om beslut om rapport ska gå till CSN, tillsammans med grafisk
bild på frånvaron.

4. Oro för frånvaro kvarstår
Mentor kallar till planeringskonferens.
Deltagare: rektor, elev, mentor, representant från elevhälsan, vårdnadshavare om elev inte
är myndig.

Ärendegången kan påskyndas om behov finns.
Alla samtal, kontakter och beslut dokumenteras. Mentor dokumenterar i vita pärmen samt ev
protokoll - planeringskonferens.

TIPS! Gå igenom frånvaron, den grafiska, med eleverna minst 1 ggr/mån (helst v2v) för att dels ha
koll på frånvaron men framför allt för att minska arbetet framåt.
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Rutin vid upprepad anmäld frånvaro
Vid upprepad anmäld frånvaro
1. Efter 4 tillfällen under 30 dagar.
Mentor kontaktar elev samt vårdnadshavare om eleven inte är myndig för att diskutera
orsaken till frånvaron.

2. Efter fortsatt upprepad frånvaro
Mentor lyfter ärendet på EHT (tid bokas via expeditionen) som fattar beslut om
åtgärder t ex:
- Skolsköterska gör kartläggning av sjukfrånvaron
- Medicinsk rådgivning
- Fattar beslut om att begära in läkarintyg
- Beslut om CSN
Mentor dokumenterar i vita pärmen om att ärendet tagits upp på EHT. Fyll även i datum för EHT och
ev kontakt med kurator el sköterska i dokumentet CSN-dokumentation (vita pärmen – PM om frånvaro
och CSN). Här ska även datum för återkoppling från kurator el sköterska fyllas i. CSN-dokumentation
är underlaget som ska lämnas till expeditionen om beslut om rapport ska gå till CSN.

3. Vid längre sjukskrivningsperiod
Mentor kallar till planeringskonferens.
Deltagare: rektor, elev, mentor, representant från elevhälsan, vårdnadshavare om elev
inte är myndig.
Som regel vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska läkarintyg
begäras in. Detta lämnas till skolsköterska. Skolsköterskan meddelar rektor,
administrativ personal och mentor om sjukskrivningens omfattning.
Alla samtal, kontakter och beslut dokumenteras. Mentor dokumenterar i vita
pärmen samt ev protokoll - planeringskonferens.
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