Plan för ökad skolnärvaro i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2015-2016

Initialt
handlande

Planering

Ansvar

Förebyggande
arbete

Yttre
varningssignal

Inre
varningssignal

Lyssna på eleven:
Uppmuntra
Ställ krav
Ha förväntningar
Visa utvägar
Koppla
undervisningen till
verkligheten
Visa engagemang
Anpassa (elevlogg)

Var observant på:
Trötthet
Vantrivsel
Beteendeproblem
Mobbning
Utanförskap
Drogmissbruk
Självskadebeteende

Lyssna på eleven:
Brist på
sammanhang
Huvudvärk,
magont, oro
Nedstämdhet
Mobbning
Psykisk ohälsa
Prestationsångest
Sömnbrist
Nätkränkning

Bygga upp ett starkt
skolethos
Ett salutogent
förhållningssätt
Arbetslagsmöten
Begriplighet
Hanterbarhet
Meningsfullhet
Rektor

Mentor kontaktar elev,
v.h. och Elevhälsoteam

Mentor kontaktar
elev, v.h,
Elevhälsoteam samt
Trygghetsteam

Mentor
All skolpersonal
Möta elevens behov
genom lämpligt stöd

Mentor
All skolpersonal
Vidta åtgärder i
elevens skolmiljö

Varje vecka
(mentorsamtal)
Mentor skriver
elevdagbok
Elevhälsoteam

Varje vecka
(mentorsamtal)
Mentor skriver
elevdagbok
Elevhälsoteam

Genomförande

All personal

Uppföljning
Dokument
ation

Mentorsamtal
Mentor/elevdagbok
Ämneslärare/elev-logg

1:a ogiltiga
frånvarotillfället
Sms/mejl
skickas
automatiskt till
v.h.
Mentor
kontaktar
hemmet via
telefon samma
dag

3:e ogiltiga
frånvarotillfället
Mentor kallar till
möte med elev
och v.h.
Eventuellt är
personal från
elevhälsan med.

Genomgång av
elevdokumentation
(elevdagbok/
elevlogg)
Lyssna till eleven

4:e frånvarotillfället/termin
Besök hos
skolsköterskan.
Läkarintyg krävs
om sjukfrånvaron
blir längre än en
vecka.
Mentor kontaktar
elevhälsoteamet
som kallar till möte
med elev och v.h.
Mentor, elevhälsa

Sammanhängande
frånvaro efter
2 veckor
Läkarintyg krävs in
av skolsköterskan

Efter 4 veckors
sammanhängande
frånvaro
Anmälan till socialTjänsten

Rektor meddelas.

Förvaltningschef
meddelas

Ev kontakt med
socialtjänsten om
läkarintyg uteblir.

Berörda
yrkesprofessioner
möts: mentor,
elevhälsa, rektor.

Nätverksmöte med
mentor,
elevhälsoteam,
rektor, socialtjänsten
samt v.h.
Hemundervisning/
distansundervisning
i vissa ämnen om
det är lämpligt

Mentor

Mentor

Mentor

Mentor

Mentor
kommer
överens med
v.h om
fortsatt
rapportering
direkt

Dokumenteras i
elevdagboken

Skolsocial kartläggning utförs av
kurator

Elevhälsoteam med
samverkande
socialsekreterare vid
uteblivet läkarintyg

Rektor
Bildningschef
Rektor kallar till
möte med t. ex
BUP, skolan,
primärvården, v.h.

Varje vecka

Varje vecka

Varje vecka

Mentor skriver
elevdagbok

Mentor skriver
elevdagbok

Varje vecka
Mentor + kurator
Mentor
Kurator
Elevhälsoteam

Elevhälsoteam
rektor

Elevhälsoteam
Rektor
Bildningschef

