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Arbete med elever som har fått eller riskerar att få ett avvisningsbeslut
Utbildning är viktig för alla ungdomar och alla erbjuds därför utbildning på lika villkor. Elever utan personnummer(papperslösa) erbjuds utbildning på samma villkor
som elever med personnummer.
Elever som söker och antas till Språkintroduktion tas emot av personal på Järfälla
vägledningscentrum för inskrivningssamtal där en kartläggnings görs av tidigare
skolbakgrund och där eleven träffar skolhälsovård för hälsokontroll och vaccinationer.
Därefter skrivs eleven in på Språkintroduktionen på Järfälla gymnasium där eleven
gör ett nytt inskrivningssamtal för att bedöma tidigare kunskaper vilket är en förutsättning för att varje enskild elev ska få den utbildning de har rätt till enligt skolförfattningarna.
Skolledare, mentor och undervisande lärare etablerar kontakter med vårdnadshavare,
gode män och socialtjänst.
Vid minsta antydan till oro hos elev som exempelvis avvisning erbjuds elev stöd av
skolans elevhälsoteam samt hjälp med remiss eller kontakt med andra myndigheter.
Återkoppling om elevens studiegång och studiesituation sker kontinuerligt med studievägledare och skolsköterska på Järfälla vägledningscentrum.
Vid eventuella särskilda händelser finns krishanteringsplaner upprättade som följs
och Järfälla vägledningscentrum blir inkopplade.
I nuläget enligt Järfälla gymnasiums rektors bedömning så har inte fler elever avvikit
än tidigare från utbildningen. När en elev har stor frånvaro och inte kommer till skolan kontaktar skolan Järfälla vägledningscentrum där det kommunala aktivitetsansvaret finns. Där arbetar studie-och yrkesvägledare och beteendevetare som får söka
eleven och försöka följa upp vad som har hänt.
Elevhälsoteamet inom Järfälla vägledningscentrum upplever dock att oron för avvisning bland de elever som studerar inom Språkintroduktionen har ökat vilket också
ökar trycket på skolhälsovården.
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Behov av samtalsstöd och kuratorskontakt ökar och vi ser att vi kan behöva utöka
resurserna inom främst kuratorsstöd.
I samband med avvisningsbeslut samt anhöriginvandring ökar rörligheten hos denna
elevgrupp vilket kan ställa ökade krav på studie-och yrkesvägledarresurs.
Elever som får avvisningsbeslut som ska verkställas först när det fyllt 18 år kan helt
tappa motivation för fortsatta studier och kan välja att lämna skolan. En del elever
som får avvisningsbeslut kan försvinna från skolan och andra kanske flytta mellan
kommunerna p g a anhöriginvandring. Det är ett resurskrävande arbete inom det
kommunala aktivitetsansvaret att följa upp dessa elever.
I dag arbetar personal inom elevhälsoteam både på Järfälla vägledningscentrum och
Järfälla gymnasium med denna målgrupp. Förvaltningen och verksamheterna följer
detta noggrant och måste vid ökat behov se över och eventuellt förstärka stödet inom
elevhälsoteam och studie-och yrkesvägledning.
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