
Handlingsplan vid elevs frånvaro 

 

 
Frånvaro allmänt 

En viktig förutsättning för lyckade studier är en god närvaro. Det är därför av största vikt att 

snabbt kunna uppmärksamma en elev med hög eller upprepad frånvaro så att lämpliga 

åtgärder skall kunna sättas in. Orsaker till frånvaro kan vara av skiftande slag och det är därför 

viktigt att mentor får ett snabbt underlag av undervisande lärare.  

 

 

Undervisande lärare 

När en elev uteblir från en lektion, markeras eleven som frånvarande av undervisande lärare 

på klasslista samt i skolans frånvaroprogram i Schoolsoft. Sjukanmäld elev och elev med 

beviljad ledighet framgår i rapporten.  

 

 

Mentor 

Mentor kontrollerar dagligen mentorselevernas närvaro. Om någon elev är frånvarande utan 

anmälan tar mentor en omedelbar kontakt med hemmet. Mentor samtalar med elev som har 

ogiltig frånvaro om skäl till frånvaron.   

Vid det första föräldramötet i september informerar mentorerna vårdnadshavarna om hur 

skolan arbetar för god närvaro. 

 

 

Elever med stor frånvaro eller upprepad frånvaro kallas till samtal  

Elev kallas till skolsköterska, kurator eller specialpedagog. Ett samtal förs för att utröna 

orsaken till frånvaron. Ett frågepaket används där frågor om skolarbete, stress, dataspelande, 

droger mm ställs så att skolan snabbt kan åtgärda och följa upp elevens situation. Vid 

upprepad frånvaro och när studiesituationen så kräver kallas till en elevvårdskonferens, EVK. 

 

   

Rektor 

Rektor leder elevvårdskonferensen, EVK. På EVK deltar utöver mentor till berörd elev, elev 

och vårdnadshavare och skolsköterska. Vid behov deltar också specialpedagog, kurator och 

SYV.  På elevvårdskonferensen fastställs en handlingsplan för hur skolan, eleven och hemmet 

skall arbeta för en positiv utveckling. Elevvårdskonferensen samråder om hur uppföljning 

skall ske. EVK dokumenteras av rektor.  

 

 

Rapportering till CSN 

Vid upprepad ogiltig frånvaro/skolk rapporterar skolan detta till CSN. (Se rutiner för 

rapportering) Mentor lämnar underlag till skolans administration. (Kerstin) 

 

 

Elevshälsogruppen 

Två gånger per månad hålls ett möte med rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

studievägledare och i vissa fall mentor. Elevvårdshälsogruppen lyfter elev där speciell oro 

finns, utarbetar handlingsprogram, initierar EVK och utredningar.  

                             


