Rutiner vid elevers frånvaro vid Natur och Miljöskolan i Åmål
Godkänd frånvaro:
1. Sjukdom:
Elevens vårdnadshavare anmäler att eleven är sjuk på morgonen innan skolan börjar
den dagen eleven inte kommer till skolan.
2. Besök hos läkare, tandläkare. Ska meddelas skolan innan besöket.
3. Beviljad ledighet:
Ansökan om ledighet för eleven lämnas in av vårdnadshavaren till skolan.
Ansökan skrivs på blankett: Ledighetsansökan.

Då vårdnadshavare inte sjukanmält eleven eller ansökt om ledighet för eleven och eleven
uteblir från skolan tar elevens lärare omgående kontakt med föräldrarna.

Rutiner vid oroande frånvaro vid Natur och Miljöskolan i Åmål
När den lärare som har elevansvaret för en elev ser att eleven har hög frånvaro (högst 60
timmar/termin för år FSK- 6, eller så kallad ströfrånvaro vi 5 tillfällen) inleder läraren en
dialog med elevens vårdnadshavare för kartläggande av frånvaron.
1 Klassläraren anmäler hög frånvaro till rektor efter information till
vårdnadshavare.
2 Rektor tar upp elevens frånvaro med elevhälsagruppen.
3 Elevhälsagruppen kartlägger elevens frånvaro tillsammans med lärare och föräldrar
och upprättar en tidsplan. Om det rör sig om godkänd ledighet ( sjukdom, besök
hos läkare, tandläkare etc, beviljad ledighet) avslutas ärendet. Då sker återkoppling
till klasslärare som informerar vårdnadshavarna.
4.






Då frånvaron inte är godkänd d v s ( inte berott på sjukdom, besök hos läkare,
tandläkare etc, eller beviljad ledighet) startas en utredning. Frånvaro som inte är
godkänd frånvaro kan vara:
skolvägran beroende på rädsla
förälder håller barnet hemma p g a påstådda missförhållanden i skolan
skolk utan föräldrarnas vetskap
dolt skolk där förälder medverkar, genomförande av resa som inte ledighet beviljats
för)

Utredningen sker enligt följande:
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5. Utredning:
Elevhälsagruppen startar en utredning utifrån lärarens information inom 3 veckor.
Ansvarig person för samordning och dokumentation utses. Utredningen består av
följande insatser:
 Skolsköterska eller skolläkare ansvarar för att hälsoundersökning sker.
 Specialpedagog tillsammans med klasslärare ansvarar för utredning av elevens
pedagogiska situation.
 Kurator kartlägger hemförhållanden som påverkar eleven så som, sjukdom, delat
boende, separation, missbruk
 Finner man en orsak till frånvaron som inte kan lösas med åtgärder i skolan kan
man med vårdnadshavarnas samtycke gå vidare till barnmottagningen, BUP eller
socialtjänsten för fortsatt utredning, behandling och stöd.
6. Samarbete med vårdnadshavarna sker hela tiden genom samtal och
uppföljande elevvårdskonferenser.
7. För samverkan med socialtjänsten och BUP finns utarbetade generella rutiner
och en samverkansgrupp som följer upp och utvecklar arbetet avseende
samverkan.
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