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Frånvaro från skolan innebär en risk för att en elev inte ska klara av sin utbildning. En 

elev missar lika mycket av undervisningen om eleven är sjukanmäld som vid ogiltig 

frånvaro. Om en elev börjar ha ströfrånvaro, dvs sen ankomst till lektioner eller ogiltig 

frånvaro från enstaka lektioner, bör man snarast uppmärksamma och försöka stoppa 

detta.  

Forskning visar att skolfrånvaro är en stor risk för mer skolfrånvaro, t ex med 

anledning av ökad stress över att komma efter med sitt skolarbete. Det är därför 

viktigt att stämma av med barnet/ungdomen och med skolan i samband med 

sjukdomsperioder vad som behöver göras och en rimlig plan för det. Det är också 

viktigt att alltid reagera på tecken på att ett barn inte trivs i skolan. Beteenden som 

vårdnadshavare kan vara observanta på rör en upplevd motvilja från barnet att vara i 

skolan och en önskan om att vara hemma, t ex: 

- Att barnet tycks söka ursäkter till att vara hemma från skolan 

- Att barnet är sjuk oftare än vanligt, eller verkar ”känna efter” mer än tidigare 

- Att barnet oftare blir sen på morgonen, tycks vilja skjuta upp att komma iväg 

- Att barnet bråkar eller vädjar till föräldrar att slippa gå till skolan.  

Ju tidigare man kan komma in och bryta begynnande skolfrånvaro, desto större är 

chansen att barnet kommer att få en fungerande skolgång. Om du som 

vårdnadshavare märker att det är något som ”skaver” för ditt barn, så sök stöd! Du 

kan alltid ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor för att diskutera ditt barns 

skolsituation. Du kan också kontakta skolsköterska eller kurator, om du vill få stöd 

kring barnets hälsa eller sociala situation.  

Hösten 2019 kom en ny rutin för arbetet med skolnärvaro i Finspångs grundskolor, 

och den jobbar alla skolor utifrån. Rutinen har olika steg för att upptäcka elever med 

oroande frånvaro, men också för hur arbetet med att utreda och åtgärda frånvaron.  

  

 


