
Närvaro i skolan 
- och handlingsplan för  

ogiltig frånvaro



Att främja närvaro i skolan  

Främst handlar skolnärvaro om barns 

och ungdomars rätt till utbildning och 

framtidsmöjligheter. Främst handlar skolnärvaro om barns 
och ungdomars rätt till utbildning 
och framtidsmöjligheter. 

Elever som är närvarande i sko-
lan har större möjligheter till goda 
skolprestationer och att klara skolans 
kunskapskrav. 

Skolan har visat sig vara den en-
skilt viktigaste skyddsfaktorn när det 
gäller risken att drabbas av psykisk 
ohälsa och olika former av sociala 
problem som till exempel kriminalitet 
och missbruk.

Skolplikt och rätt till utbildning 
Barn som är bosatta i Sverige har 
enligt skollagen skolplikt, men också 
rätt till utbildning. Skolplikten börjar 
höstterminen det år barnet fyller sju 
år. 

Den som har vårdnaden om ett 
skolpliktigt barn ansvarar tillsam-
mans med kommunen där barnet bor 
för att barnet fullgör sin skolplikt i 
grundskola eller grundsärskola.

Skolplikten upphör vid utgången 
av vårterminen det nionde året. (Skol-
lagen 7 kap, § 2,10 och 12).

Att barn och ungdomar går ut grundskolan med godkända 
betyg har stor påverkan på deras framtid.

Ledighet utanför lov
För att skolan ska kunna ta ansvar 
för elevens kunskapsutveckling är 
det viktigt att eleven är närvarande i 
skolan. Järfällas skolor är därför res-
triktiva i sin bedömning av ledighet 
utanför skollov. 

Bedömning utifrån skolsituation
Rektor kan bevilja ledighet upp till tio 
dagar per läsår. Bedömningen görs 
utifrån elevens hela skolsituation, som 
studiesituation, frånvarons längd och 
möjlighet att kompensera förlorad 
undervisning. 

Om det finns synnerliga skäl kan 
rektor bevilja längre ledighet. Det sker 
endast i undantagsfall. En planerad 
längre semesterresa räknas inte som 
synnerliga skäl. 

Ledighet under nationella prov 
beviljas endast om det finns synner-
liga skäl. 

Vårdnadshavare ansvarar för att 
eleven tar igen undervisning som hon 
eller han gått miste om under ledig-
heten.
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En god skolmiljö 
- trivsel och goda relationer

Skolan ska skapa ett skolklimat som 
präglas av trygghet, arbetsro och 
goda relationer.  
• Alla som arbetar i skolan ska

bemöta eleverna med respekt.
• Alla elever ska bli sedda.
• Skolan ska ha tydliga regler för

hur man umgås med varandra.

En god lärandemiljö
Skolan ska skapa en god lärandemiljö 
för alla elever. 
• Undervisningen ska anpassas till

den enskilde elevens behov.
• Skolan ska ha höga förväntningar

på eleven, både vad gäller presta- 
 tion och uppförande.
• Eleverna ska få de utmaningar och

det stöd som de behöver för att nå
så långt som möjligt i sitt lärande.

• Skolan ska skapa utrymme och
förutsättningar för elevernas
sociala lärande och utveckling.

Samarbete mellan skola 
och hem

• Ett nära samarbete mellan skola
och vårdnadshavare främjar
elevens närvaro.

Goda rutiner för närvaro-
hantering

• Personal, vårdnadshavare och
elever informeras varje läsårsstart
om skolans närvaro- och frånvaro- 

 rutiner.
• Ansvarig pedagog dokumenterar 
frånvaro i Vklass.
• Skolan har rutiner för hur doku-  
mentation i Skolwebben följs upp.
• Skolan har väl kända närvaro-  
 rutiner som utvärderas årligen.
• Vid upprepad eller längre sjukfrån- 
 varo kontaktar skolsköterska vård- 
 nadshavare.

Framgångsfaktorer för skolnärvaro 

Att eleven trivs i skolan, känner motivation och lust att lära 
är avgörande för skolnärvaro. Rätt stöd kan förebygga ogiltig 
frånvaro. 
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Ogiltig frånvaro

När en elev är ogiltigt frånvarande 
ska skolan agera direkt. Tidiga 
insatser redan vid sen ankomst och 
ströfrånvaro har visat sig ge goda 

resultat för att förebygga frånvaro 
och hindra eleven från att hamna i ett 
utanförskap i skolan och senare i livet.

Skolans utgångspunkt är att en elev är saknad och ogiltigt 
frånvarande om hon eller han inte är på plats i skolan utan att 
vara anmäld sjuk eller har beviljats ledigt.

1
Första tillfället eleven har ogiltig frånvaro
Skolan agerar direkt och utreder varför eleven är frånvarande. 
• Skolan kontaktar vårdnadshavare samma dag.
• Skolan frågar eleven om orsak till frånvaro och motiverar samtidigt till

närvaro.
• Skolan informerar föräldrar och elev om vad som händer vid fortsatt

frånvaro.

2
Upprepad ogiltig frånvaro 
Frånvaron anmäls till rektor. Rektor ansvarar för att omgående utreda elevens 
behov av särskilt stöd. 
• Elevhälsan kopplas in.
• Skolan kallar till samtal med elev och vårdnadshavare.
• Samtal med exempelvis kurator erbjuds.

3
Fortsatt ogiltig frånvaro 
Rektor ansvarar för att göra en fördjupad utredning.
• En fördjupad utredning omfattar medicinska, psykologiska, psyko- 
 sociala samt specialpedagogiska insatser.
• Ett åtgärdsprogram upprättas med beslut om fortsatta insatser. Åtgärds- 
 programmet undertecknas av berörda parter.
• Skolan fortsätter att ha daglig kontakt med elev och vårdnadshavare.
• Vid längre än tre veckors frånvaro ska rektor meddela ansvarig

person vid Järfälla kommun.
• När skolans insatser inte haft förväntad effekt och det finns oro för elevens  

utveckling och hälsa är skolan skyldig att göra anmälan till socialtjänsten.

Närvaroteamet 
Närvaroteamet hos Järfälla Barn- och elevhälsa arbetar med elever i 
årskurs 4-9 som har hög skolfrånvaro. Deras uppdrag är att i samver-
kan med hem, skola och socialtjänst arbeta fram åtgärder för att bryta 
elevens frånvaro och främja närvaro. Eleven får också hjälp med att ta 
igen det hon eller han har missat i skolan. 

Skolan kontaktar närvaroteamet när en elev har varit borta mer än 
25 procent under en fyraveckorsperiod.

”Skolan ska agera direkt när en elev är 

ogiltigt frånvarande. Tidiga insatser och 

rätt stöd kan förebygga frånvaro och hindra 

eleven från att hamna i ett utanförskap.” 
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