Averøy kommune

Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen
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Averøy kommunes plan for oppfølging av skolefravær har bl.a. tatt utgangspunkt i
PPT hefte «Ta Grep- om skolefravær». Planen skal være med på å forebygge og
hindre at skolefravær utvikler seg til et problem gjennom ulike tiltak og godt skolehjem samarbeid.

Forebygging
At elevene trives på skolen er et viktig forutsetning for å forhindre at enkelte elever
får omfattende skolefravær (Nesodden kommune, 2014). Å legge til rette for å skape
et godt psykososialt skolemiljø er derfor svært viktig i det forebyggende arbeid til
skolene.
For å unngå at skolefravær blir et problem, og for å lykkes med å avdekke mulig
gryende fraværsproblematikk, er det viktig med at:





skolene har gode rutiner for føring av alt fravær.
skolene oppfanger og skiller mellom fravær som skyldes sykdom, og fravær
som kan være et tegn på psykososiale vansker.
skolene kartlegger årsakene til fravær så raskt som mulig.
skolene arbeider kontinuerlig med et trygt og inkluderende læringsmiljø.

All erfaring viser at det uavhengig av årsakene til skolefraværet er svært viktig å sette
inn riktig tiltak tidlig (tidlig innsats). Det å være borte fra skolen er uheldig på mange
måter. Det kan relativt fort oppstå en ond sirkel der sosialisolering, faglige hull og økt
engstelighet bidrar til at det blir stadig vanskeligere å møte opp på skolen. Uansett
årsak til fravær er det svært viktig å sette inn tiltak for å få eleven tilbake på skolen,
og for å få til dette er det nødvendig med et godt samarbeid mellom skole og hjem. I
saker om fraværsproblematikk er det ofte behov for å følge opp aktuelle elever over
tid, og ha god kontakt med elevens foresatte. Regelmessige samarbeidsmøter med
hjemmet bør etableres.

Handlingsplan
Skolene i kommunen bør ha lik praksis ved fravær. Skolenes handlingsplan for
fravær bør inneholde






Rutiner for føring av fravær.
Rutiner for melding om fravær og minne om foresattes ansvar.
Rutiner for kontakt mellom hjem og skole i oppfølging av fravær.
Fordeling av ansvars mellom ledelse, kontaktlærer og timelærere i forhold til
oppfølging av fravær.
Bekrivelse av hva skolen betrakter som bekymringsfullt fravær.

Handlingsplanen bør også si noe om skolenes rutiner om hvordan de skal jobbe med
både begynnende fraværsproblematikk og befestet skolevegring.
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Tidlige tegn på begynnende skolefraværsproblematikk
 Udokumentert fravær: 1 enkelttime eller mer.
 Høyt dokumentert fravær: 10 dager i semesteret eller mer.
 Eleven kommer 3 ganger eller flere for sent på 1 måned.
 Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen før skoledagen er over.

Overordnet prinsipp





Opplæring av personalet. Forpliktelse i forhold til denne planen og skolenes
handlingsplan. Felles holdninger.
Tidlig inngripen (også ved forsentkomming).
Tett samarbeid mellom hjem og skole.
Tverretatlig innsats. Ved flytting må alle instanser varsles. Den som” sitter på”
informasjon er pliktig til å informere øvrige, involverte instanser.

Referanser
Ta Grep om skolefravær temahefte fra PPT for Ytre Nordmøre. Heftet kan lastes ned:
http://www.pptytrenordmore.no/
Oslo kommune (2009). Skolevegring – en praktisk og faglig veileder. Oslo.
Utdanningsetaten.
Nesodden kommune (2014). Ugyldig skolefravær- en veileder for håndtering av
skolenekting.
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Vedlegg
Vedlegg hentet fra «Ta Grep om skolefravær» temahefte fra PPT for Ytre Nordmøre
og samlet i planen for lettere tilgang.

Vedlegg 1 Oppfølging av elevers fravær i grunnskolen, Averøy kommune.

Oppfølging av elevers fravær i grunnskolen,
Averøy kommune.

Situasjon/indikator
Alt fravær

Oppfølging på skolenivå
Registreres i Visma.

Ansvarlig
Faglærer

Månedsrapport til foresatte.

Kontaktlærer

Heldagsfravær

Dersom hjemmet ikke har
meldt fra til skolen, skal
foresatte kontaktes senest
2. fraværsdag.

Kontaktlærer

Foresatte tar kontakt
med skolen og melder
om fravær og årsaken til
fraværet ved første
fraværsdag. Dette
gjøres i den digitale
meldingsboka.

Dokumentert
fravær på 5
enkeltdager i løpet
av måned, eller
hyppig timefravær i
fag.

Foresatte kontaktes om
årsak til fraværet dersom
skolen har bekymring.

Kontaktlærer

Melder om fravær i den
digitale meldingsboka.
Ta kontakt med
kontaktlærer for å
informere/diskutere om
eventuelle bekymringer.

Gjentakende
dokumenterte
fraværsdager og
hyppig fravær i fag.

1.Holde god kontakt med
foresatte.

Kontaktlærer

Holde god kontakt med
skolen.
Foresatte kontakter
eventuelt helsevesenet.
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Foresatte
Foresatte skal gi
skriftlig melding til
skolen ved alle typer
fravær, også
timefravær.
Dette gjøres i den
digitale meldingsboka.

2. Intern kartlegging av
fraværet iverksettes.

Skrive melding i den
digitale meldingsboka
og levere eventuell
legeattest.

3. Vurdere kontakt med
skolehelsetjenesten.
4.Ved bekymring – melde
rektor eller skoleledelsen

Kontaktlærer

1. Holde tett kontakt med
foresatte.
Ved bekymring innkalles
foresatte til møte for å
drøfte kartlegging. Vurdere
videre tiltak sammen med
foresatte.
2. Melding til rektor eller
skoleledelsen
3. Vurdere behov for å
kontakte andre
hjelpeinstanser som
skolehelsetjenesten, PPT,
psykisk helse, BUP,
barnevernet med mere.

Kontaktlærer

Udokumentert
fravær.

Ved mistanke om skulk,
enten enkelttimer eller
dager, tas det kontakt med
hjemmet samme dag.

Kontaktlærer

Foresatte tar dette opp
med eleven.

Gjentatt
udokumentert
fravær.

Foresatte og elev innkalles
til møte.

Kontaktlærer

Samarbeid med skolen
og eventuelle
samarbeidspartnere.

Det utarbeides forpliktende
samarbeidsavtale med
eleven.
Ved bekymring –melde
rektor eller skoleledelsen
Vurdere behov for å
kontakte andre
hjelpeinstanser som
skolehelsetjenesten, PPT,
psykisk helse, BUP,
barnevernet med mere.

Kontaktlærer,
elev (og
foresatte)
Kontaktlærer

Foresatte kontaktes etter
tredje gangs
forsentkomming

Kontaktlærer

10 dager
dokumentert
fravær i halvåret

Forsentkomming
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Holde god kontakt med
skolen og eventuelle
andre hjelpeinstanser
som er koblet inn.

Kontaktlærer
Ressursteam

Oppfølging av avtalte
tiltak i
samarbeidsavtalen.

Ressursteam

Foresatte tar dette opp
med eleven, og
samarbeider tett med
skolen.

Gjentakende
forsentkomming

Ved gjentakende
forsentkomming utarbeides
forpliktende avtale med
eleven
Ved bekymring - melde
rektor eller skoleledelsen
Foresatte kontaktes
umiddelbart.

Kontaktlærer,
elev

Innkaller foresatte til møte.
Drøfting av situasjonen og
kartlegging av- eller avtale
med eleven.
Melding til rektor eller
skoleledelsen
Vurdere behovet for å
kontakte andre
hjelpeinstanser som
skolehelsetjenesten, PPT,
psykisk helse, BUP,
barnevernet med mere.

Kontaktlærer

Permisjon

Skolen kan innvilge
permisjon i inntil 10
skoledager

Rektor

Foresatte søker i god
tid.
Foresatte har ansvaret
for å legge til rette for
skolearbeid.

Langtidsfravær ut
over 10 skoledager.

Det vurderes av rektor om
eleven skal skrives ut av
skolen.

Rektor.
Kommunen kan
også følge opp at
eleven får
nødvendig
opplæring, jfr.
opplæringslova.

Foresatte skriver eleven
ut av skolen. Foresatte
har ansvaret for at
eleven får opplæring,
jfr. opplæringslova.

Møter på skolen,
men forlater den
igjen.
Ytterligere
gjentatte
hendelser.

Kontaktlærer
Kontaktlærer

Samarbeid med skolen
og aktuelle
samarbeidspartnere
som kobles inn.

Kontaktlærer
Ressursteam

Tabell fra «Oppfølging av fravær i grunnskolen, Kristiansund kommune», bearbeidet for Averøy
skolene
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Vedlegg 2

Kartlegging av skolesituasjon til eleven.
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Vedlegg 3

Sjekkliste for informasjon fra eleven
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Vedlegg 4

Sjekkliste for informasjon fra foresatte
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Vedlegg 5

Sjekkliste for systemgjennomgang av skolefraværsoppfølgingen
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Vedlegg 6

3 versjoner av vurderingsskjema for skolenekting

Foreldreversjon
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Oppsummering

13

Elevversjon
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15

Lærerversjon
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Tabeller hentet fra: Nesodden kommune: Ugyldig fravær - en veileder for håndtering av skolenekting
(2014).
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Vedlegg 7

Mal for samarbeidsavtale med involverte

Tabell hentet fra Oslo kommune: Skolevegring- en praktisk og faglig veileder (2009).
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