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Målet är att skolan ska hittar vägar och metoder för att främja närvaron och förebygga skolfrånvaro för 

elever med inlärningsproblem, psykisk ohälsa, språksvårigheter, neuropsykologisk problematik eller 

bristande motivation. Tanken är att arbeta salutogent i unga år för att förhindra att elever får hög 

skolfrånvaro i äldre år. Vi försöker att hitta metoder och innovativa lösningar med ett didaktiskt och 

pedagogiskt tillvägagångssätt. Alla elever ska få en känsla av samhörighet och skolan ska kunna ta 

hänsyn till alla elevers olika behov, där strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. 

Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp- och skolnivå. 

 

MÅL OCH PRIORITERINGAR 

 

1. Målet är att skolan uppmärksammar att en elev inte mår bra och i samverkan med andra se till 

att eleven får hjälp utifrån sitt behov. 

 

2. Målet är att stärka elevernas känsla av samhörighet, KASAM, trots att de utsätts för stora 

påfrestningar.  

 

3. Målet är att alla elever får förutsättningar att utveckla så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. 

 

4. Målet är att hitta framgångsrika metoder att organisera verksamheten på individ, grupp- och 

skolnivå. 

 

5. Målet är att skapa trygghet och studiero åt alla elever på skolan. 

 

INSATSER 

Uppmärksamma 

En gång i månaden ser beredningsgruppen över frånvarostatistiken i EdWise. Rektor informeras och 

alla arbetslagsledare får med sig information och statistik över hur klasserna ligger till. Elever med 

frånvaro kring 10-20 % uppmärksammas och man för en dialog kring dessa i arbetslagen. Insatser 

diskuteras där och behöver pedagogerna ytterligare stöd tar de kontakt med den öppna 

elevhälsomottagningen eller anmäler ärendet till EHT. 

Åtgärder och tankar kring elevernas frånvaro återkopplas till specialläraren som för det vidare till 

elevhälsan och rektor. 

 

Kontakt med vårdnadshavare 

Klassföreståndare och personal ifrån elevhälsan för tillsammans med rektor kontinuerliga samtal med 

vårdnadshavare till elever i behov av stöd. Där sätter man upp en handlingsplan för hur stödet ska se 

ut samt informerar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som vårdnadshavare. Vi upplever att 

en god och tät kontakt med vårdnadshavarna är av största vikt för att lyckas.  

 



Kontakt med extern personal inom kommunen 

Vid behov så tas kontakt med extern personal som arbetar inom kommunen. Det kan röra sig om 

handledning av pedagoger, rådfrågan eller utredningar. Resurspersonalen kan t.ex. tillsammans med 

eleven besöka Sinnesriket, en observation på klass eller individnivå kan göras av skolpsykolog. 

 

Kontakt med extern personal utom kommunen  

Målet är att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, Barn och familjehälsan, habiliteringen och Barn 

och ungdomspsykiatrin. 

 

Organisera verksamheten på individ, grupp- och skolnivå 

På skolan har vi samlat all resurspersonal till ett team som är flexibla och kan arbeta förebyggande 

såväl som insatsorienterat. Vi tänker oss att organisationen ska vara öppen och i ständig utveckling för 

att kunna möta de behov som organisationen har. Det är av största vikt att snabbt möta elevens 

individuella behov, kunna stärka självförtroendet, ge insikten att ”jag kan”, studiemotivation och 

verktyg till konflikthantering för att eleven ska kunna klara skolsituationen. Ge en känsla av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Tanken är att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns på skolan och uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar. Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp- och skolnivå 

för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

Teamet får sina uppdrag av Elevhälsoteamet eller rektor och handleds av speciallärare/spec-pedagog. 

Det är personalen som är en grupp/team inte eleverna och insatserna utformas utifrån det. Till teamet 

är också elevvårdens resurser knutna. De kan samarbeta med speciallärare och sva lärare. Få 

handledning av specialpedagog, kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. I en förlängning tänker vi 

oss också ett tätare samarbete med de externa verksamheterna. 

Teamet utgår ifrån ett rum som är stationerade centralt i skolbyggnaden. Rummet är inrett utifrån olika 

lärstilar. Rummet är bemannat under vissa schemalagda tider samt under alla raster då eleverna kan 

komma dit för att få extra stöd, vuxenkontakt eller en paus. Ibland kan det finnas ett behov av att gå 

undan och vila eller helt enkelt ta en paus ifrån ordinarie skolverksamhet. Teamet förfogar i dagsläget 

över några olika grupprum där man kan arbeta praktiskt eller vila (sinnesrum). Enligt skolläkare Nils 

Lundin, Malmö, är det den till synes enkla insatsen i bemötandet av elever som känner sig sedda som 

kan bidra till att skolfrånvaro vänds till skolnärvaro långt innan ett hemmasittarbeteende uppstår.  

Personalen i mobila-teamet har också möjlighet att stödja eleverna ute i klass för att i så stor 

utsträckning som möjligt arbeta inkluderande och stärka elevernas känsla av samhörighet. De sköter 

tillsammans med klasslärare kontakten med vårdnadshavare och för en daglig dokumentation. Att 

arbeta som en arbetsgrupp har fler fördelar. Verksamheten kan dra nytta av de olika kompetenserna, 

de kan få stöttning av varandra i tunga elevärenden, bearbeta och diskutera samt dela erfarenheter.  

 

Skapa trygghet och studiero 

Tillsammans med rektor, elevhälsan  kan klassläraren och/eller samarbeta kring disciplinära åtgärder 

för att skapa trygghet och studiero i undervisningssalen. Skolan har utarbetat en plan för arbetet kring 

studiemiljön. 



Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett 

gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas 

möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, bland annat genom att medverka i utarbetandet av 

ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa 

gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö. Det finns dock situationer när de åtgärder som 

vidtagits i ett förebyggande syfte inte är tillräckliga och där skolan kan behöva använda de disciplinära 

åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. Detta sker då enligt Skolverkets 

anvisningar. 

 

EU-sammarbete 

Skolan har tillsammans med kommunen sökt Eurasmus-bidrag för att reducera ”Drop-outs” genom att 
använda IT för att utveckla nyckelkompetenser. (Se bilaga) 

Main Goals 

The goal is for the schools participating in the strategically joint project to find new ways and methods 
to work preventative from a young age to prevent pupils from dropping out of school in a later stage. 
We consider it beneficial to confront the issue from a EU-perspective since we live, and network, in a 
global world and students dropping out is a widespread problem found in all EU-countries.  

 

 

 

 


