Bekymringsfullt fravær
Handlingsveileder

En Handlingsveileder for oppfølging av fravær/
bekymringsfylt fravær i skolene i Skien kommune

Innen 2023 har 90 % av alle elever i Skien fullført videregående skole
innen rettighetstid.
Nøkkelen for å lykkes med dette arbeidet er blant annet Tidlig innsats
og Tverrfaglig samarbeid.
Skien kommune har kompetanse på områdene, men kompetansen har
ikke vært godt nok samordnet. Vi håper at denne veilederen kan hjelpe til
med å bedre samordningen slik at barn og unge i Skien kommune får
den hjelpen de skal ha.
Vi vet hva som kjennetegner elever som står i fare for ikke å fullføre
skolegangen og vi vet mye om hva vi kan gjøre for å forebygge frafall.
Elever med snittkarakter under 3, elever med stort fravær og elever
med psyko-sosiale vansker er de gruppene som er mest utsatt for å
falle ut av videregående skole.

Retningslinjer og rutiner
Skien kommune har utarbeidet retningslinjer for skolenes TPO-team og
rutiner for oppfølging av fravær. Skolene er forpliktet til å følge dem.
Rutinene for oppfølging av fravær skal være kjent ved alle enheter i
Oppvekst. Spesielt viktig er det at kontaktlærer kjenner til rutinene
og følger opp. Hver skole skal ha utarbeidet egne interne rutiner for
rask oppfølging som viser hvem skal følge opp saken, dersom fravær er i
ferd med å utvikle seg.
De kommunale retningslinjene finner du på fellesområdet
Skien.kommune.no/skole og barnehage/oppfølging av fravær
Disse retningslinjene og rutinene er skolene forpliktet til å følge.
Dersom vi følger disse rutinene vil vi få flere elever til å være på skolen
og det vil bli enklere å oppdage elever som er i ferd med å utvikle en
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fraværsproblematikk. Men selv om vi har gode rutiner for oppfølging vil
det likevel være enkelte elever med stort fravær. Disse elevene har
gjerne ekstra store utfordringer.
For å kunne hjelpe disse elevene må vi:
- kartlegge gjennom god kommunikasjon med foresatte
- jobbe tverrfaglig
- sette inn raske og samkjørte tiltak
- være tett på med hyppig evaluering.
Foreldrene er alltid en del av løsningen, selv om de ikke alltid er årsaken
til problemet. Derfor er god kommunikasjon med foresatte en
forutsetning for å lykkes. God relasjon mellom foreldre og skole er et
langsiktig arbeid.
Skien kommune prioriterer saker hvor stort fravær er en del av
problemet. Alle støttetjenestene i Skien kommune, dvs. forebyggende
helsetjeneste, PPT og Barnevern skal ha personer som har ekstra
kompetanse på oppfølging av fravær. Erfaringen så langt er at de
kommunale hjelpetjenestene kommer inn for seint. Når fraværet er
etablert, kan det være svært vanskelig å hjelpe eleven.

(Modellen er fra Anneli Otnes,
Fylkesmannens konferanse om Frafall i videregående skole.)
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Ofte utvikler den onde sirkelen seg raskt. Årsakene kan være enten på
skolen eller hjemme, det kan være sosialt eller faglig. Eller at eleven er
psykisk syk. Uavhengig av årsaken forsterker problemet seg ved økt
fravær.
Elevene kan bli hengende etter faglig, og de kan få problemer med å bli
inkludert sosialt og så blir det enda vanskeligere å komme seg på
skolen. Fravær fra skolen kan på sikt redusere elevens mulighet til å bli
en aktiv og produktiv deltager i samfunnet.
På ungdomstrinnet kan stort fravær få følger for vurderingsgrunnlaget i
fag, som igjen kan føre til problemer ved inntak på videregående skole.
Karaktergrunnlaget fra 10.klasse er poenggrunnlaget som elevene
konkurrerer seg inn med i videregående skole. Vi vet at elever med
svake karakterer og stort fravær er de som oftest stryker i fag eller ikke
klarer å gjennomføre videregående skole. I videregående skole gir ikke
opplæringsloven anledning til fritak i noe fag. Engelskfaget er spesielt
sårbart. På alle utdanningsprogrammer må elevene ha karakter i engelsk
for å få vitnemål/fagbrev.
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Råd til skolen ved bekymringsfullt fravær
Det er dessverre ingen fasit på tiltak som får barn med skolefravær
tilbake til skolen. Alle saker har individuelle forskjeller. Men en del
fellestrekk finnes og noen tiltak kan brukes i de fleste saker.
Hva bør vi se etter?
- Fraværet begynner ofte med gymnastikk eller annerledes dager.
Det er når fraværet blir systematisk og i et visst omfang vi må følge
opp.
- Elever med skolefravær har ofte god trening i å unngå vanskelige
situasjoner. Det kan være et mønster fra tidlig barneskole. Så slår
det plutselig ut på ungdomsskolen. Disse er de vanskeligste.
Strakstiltak:
- Samtale med eleven. Målet med samtalen(ene) bør være å finne
ut: Er problemet på skolen, i hjemmet eller i barnet?
- Innkalle foreldre til møte. Forsøk å kartlegge: Hva gjør de hjemme?
Stille oss spørsmålet: Hvem har makta i hjemmet?
- Pedagogisk analyse
Fallgruver:
- Vi godtar at foreldrene leverer melding og sier at de er syke. I slike
tilfeller kan det være ekstra viktig å samarbeide tett med foreldrene
for å finne ut om elevene likevel kan være noe på skolen. Vi bør
anbefale foreldrene å få barnet undersøkt av lege.
- Vi er for uklare når det gjelder å forplikte foreldre. Det er
foreldrenes plikt å få barna på skolen.
- Vi tar en ting ad gangen istedenfor å samarbeide og sette inn flere
tiltak så fort som mulig. Ofte sender vi elever videre i systemet fra
utredning til utredning. I de ulike utredningene blir ofte resultatet
det samme. Undersøkelser viser at i ulike utredninger er 80% av
utredningen felles uavhengig av hvem som utreder.
- Tidlig innsats og tett på er avgjørende. Høyt fravær er tegn på at
noe er galt! Hver dag som går forsterker problemet.
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- For barn som ikke vil på skolen opprettholder hjemmeundervisning
problemet – hjemmeundervisning bør kun prioriteres hvis det er
behov for å skape relasjon og kun i kort tid
- Fravær fra undervisning skal føres som fravær. Det er kun to
former for fravær. Gyldig fravær som er dokumentert og ugyldig
fravær som ikke er dokumentert.
Hva vet vi hjelper?
- God og systematisk oppfølging av fravær
- Når skolen har rutiner hvor foreldre gir beskjed ved første
fraværsdag og skolen tar kontakt dersom en ikke har fått melding
fra foresatte ved første fraværsdag.
- Når skolen bruker det som ligger denne Handlingsveilederen og
Pedagogisk analyse og Handlingsveilederen/BTI.
- Når skolen har faste personer fra TPO-teamet som har møter med
foreldre med barn med bekymringsfullt fravær.
- Når elever med angst får hjelp til å trene på å møte angsten.
Når skolen holder tak i saken hele tiden selv om andre
hjelpeinstanser er inne:
- Det er avklart hvem som holder tak i saken
- Hvem som gjør hva og når
- Oppfølgingsmøter avtales og tiltakene blir vurdert i hvert møte
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Oppsummering:
Forskning viser at når elever er i ferd med å utvikle bekymringsfullt
fravær vil tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid øke muligheten til
rask tilbakeføring. Forskning viser også at tett kontakt med
foresatte er en av de viktigste forutsetningene.







Skolene er pliktig til å dokumentere fravær og det skal registreres.
(Mer informasjon om føring av fravær finner en i forskrift til
opplæringsloven.)
Kontaktlærer som følger fravær tett er en viktig suksessfaktor
Tverrfaglig vurdering og rette tiltak må raskt settes inn og det må
være klarlagt hvem som gjør hva både internt på skolen og hvem en
kan henvende seg til for å få hjelp
I Skien kommune skal vi bruke Pedagogisk analyse og
BTI/handlingsveileder i bekymringssaker
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