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Skolpliktsbevakning gällande skolpliktiga elever folkbokförda i Åre
kommun
Denna rutin beskriver kommunens rutin för skolpliktsbevakning i samband med inskrivning och
skolplaceringar i och utanför kommunen samt rutin för uppföljning av frånvaro/närvaro för de
inskrivna eleverna. Syftet med rutinen är att varje elev ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd
och att skolplikten fullgörs.
Rutiner vid skolplacering
1. Varje vecka hämtas från folkbokföringen vilka elever som är registrerade i kommunen.
2. Anmälan för skolplacering av nya elever skickas till berörd skolas administratör
3. Rektor ansvarar för inskrivning i klass och grupplaceringar. Skoladministratör lägger in i
det skoladministrativa systemet Extens.
4. Om skolplacering dröjer, ligger det på ansvarig rektor att vidta åtgärder enligt egen rutin.
Det kan handla om aktiviteter i det egna elevhälsoteamet, rapport till
skolhuvudmannen/barn- och utbildningschef, centrala barn och elevhälsan och/eller
anmälan till socialtjänsten.
5. Noteringar förs löpande på barn och utbildningskontoret av huvudadministratör kring
aktuellt läge.
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6. Elev som får sin utbildning i annat land, annan kommun och/eller friskola noteras i
Extens som extern.
7. Uppföljning av externt placerade elever sker (om frågetecken finns) i samband med
återkommande fakturering. I enskilda fall där extern huvudman påkallat behov är
kommunen delaktig i uppföljning och planering.
8. Utskrivning av elev rapporteras av skoladministratör i Extens under övrigt.
Utskrivningsblankett skickas av skolans administratör till mottagande skola.
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Rutiner, frånvaro- och närvarouppföljning
I barn och utbildningskontoret Åre kommun har rektor ansvar för att rapportering av ogiltig och
giltig frånvaro sker i rådande närvaro/frånvarosystem och att skolans personal direkt agerar i
enlighet med rutiner och bestämmelser för frånvaro/närvarouppföljning.
1. Information
Elever och vårdnadshavare informeras årligen om skyldigheten att meddela frånvaro
omgående enligt skolans rutin. Elever och vårdnadshavare informeras också om vad
skolplikten innebär och rutiner för ansökan och beviljandet av ledighet.
2. Ledighet (skollagen 7 kap 18§)
En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för 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 10 dagar.
3. Närvaro och frånvaroregistrering
Rektor ansvarar för att skolan har rutiner för att all giltig och ogiltig frånvaro registreras i
kommunens frånvarosystem Skola24 samma dag och att skolans personal genast vidtar
åtgärder enligt punkt 4 nedan.
Skolans personal ska direkt uppmärksamma
- sen ankomst
- upprepad kortfrånvaro (gäller också om eleven ofta lämnar klassrummet under
lektionstid)
- ogiltig frånvaro
- hög giltig frånvaro
- lång sammanhängande frånvaro
- avvikande mönster i frånvaron
4. Insatser vid frånvaro (skollagen 7 kap 17§)
Rektor ansvarar för att skolan följer de rutiner som gäller vid ogiltig och hög giltig frånvaro.
Se stödmaterial (bilaga 1)
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Informera vårdnadshavare snarast/samma dag.
Samtal med elev
Samtal med vårdnadshavare
Kartlägga skolfrånvaromönstret
Skapa en tydlig arbetsgång samt upprätta en handlingsplan, vid konstaterad ogiltig
frånvaro eller hög giltig frånvaro
Samråd med elevhälsan ska ske om det inte är uppenbart obehövligt.
Enligt skollagen ansvarar rektor för att utredning görs och att eventuellt åtgärdsprogram
upprättas om utredningen så visar. Utredningen bör ha med påverkansfaktorer på såväl
individ, grupp och organisationsnivå.
Vid behov inleds samarbete med övriga stödfunktioner, exempelvis socialtjänst, Barn och
ungdomspsykiatrin, Barn och ungdomshabiliteringen. Rektors ansvar för en elevs rätt till
utbildning och särskilt stöd kan dock aldrig överlåtas.
Om skolan upplever oro för barnet utifrån frånvaro kontaktas socialtjänsten för ev.
anmälan.
Vid sammanhängande ogiltig frånvaro på tre veckor eller om frånvaron närmar sig 20 %
av skoltid eller mer under en termin, ska skolan anmäla oro till socialtjänsten och det
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kallas till en Jämtbusträff med viktiga personer som finns kring familjen där fortsatta
insatser planeras.
Vid behov konsulteras expertfunktioner inom Barn och elevhälsan och socialtjänst för
rådgivning och handledning

5. Alla insatser som vidtas ska dokumenteras
Se stödmaterial (bilaga 1)
6. Anmälan till och eventuell föredragning i barn och utbildningsnämnden
Om det av olika skäl är svårigheter at anordna undervisning för elev och bedömningen är
att vårdnadshavare ej tar sitt ansvar vad gäller skolplikten skall rektor snarast anmäla detta
skriftligt till barn och utbildningsnämnden på fastställd blankett
Om presidiet så beslutar, ska ärendet föredras i nämnden. Då ska följande kunna
redovisas i ärendet; beslut, vidtagna insatser och tidpunkter vad gäller;
-

I vilken omfattning eleven ej erhållit undervisning på tillfredställande sätt
Kontakter och samtal med eleven
Kontakter och samtal med vårdnadshavare
Gjord utredning
Hantering i Elevhälsoteamet
Åtgärdsprogram
Uppföljning av åtgärdsprogram
Kontakter, samarbete och samverkan med andra stödfunktioner, internt inom barn och
utbildningskontoret samt externt exempelvis socialtjänst, Barn och ungdomspsykiatrin,
Barn och ungdomshabilitering.
Rektors anmälan till Barn och utbildningsnämnden innebär inte att ansvaret för elevens
rätt till utbildning och särskilt stöd överlåtas till nämnden.
Om det utifrån anmälan och föredragningen framkommer att vårdnadshavare ej tagit sitt
ansvar när det gäller skolplikten har barn och utbildningsnämnden möjlighet att ta
ställning till vitesföreläggande.
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7. Statistik
Rektor ansvarar för at inmatade uppgifter i närvarosystemet (se punkt 3) sammanställs och
analyseras på enhetsnivå kontinuerligt och regelbundet tillsammans med enhetens
elevhälsoteam. Varje tertial involveras all personal i kvalitetsanalyser av enhetens
närvaro/frånvarostatistik som redovisas i tertialrapport till huvudman enligt rutin för det
systematiska kvalitetsarbetet.
Kontorsledning sammanställer och analysera statistiken på kontorsnivå tertialvis.
Kontorsledning delger nämnden statistik varje tertial.
8. Det systematiska kvalitetsarbetet
En viktig del i arbetet kring att öka skolnärvaron är att arbetet systematisk och ständigt
utvecklas för att fungera optimalt utifrån de förutsättningar som råder på respektive enhet.
Därför ska arbetet kring att främja närvaro, motverka frånvaro och åtgärda uppkomna behov
vara en självklar del i varje enhets systematiska kvalitetsarbete.
Varje enhet bör därför säkerställa en regelbunden systematik för att
närvaro/frånvarosituationen ständigt uppmärksammas och analyseras, nödvändiga åtgärder
sätt in och att det sker en uppföljning. Det gäller både främjande, förebyggande och
åtgärdande insatser. Denna systematik bör finnas beskriven så att elever, föräldrar och
personal kan ta del av den.
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