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Uppföljning enligt årsagenda, frånvarostatistik 

grundskola 

 

Ärendebeskrivning 

 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det vid den här tiden på året en 

uppföljning av frånvaron på grundskolan, under 6 veckor från skolstart till och med vecka 

40, med en avstämning kring genomförda insatser. 

 

 

Årskurs 1-3: 

 

Elever med högre än 10% frånvaro och/eller ogiltig frånvaro är 24 stycken av 135 elever i 

de 6 klasserna. De är 18 % av eleverna och för ingen av dessa har frånvaron medfört en 

insats på individnivå. 

En fördjupad analys på individnivå visar att frånvaron som rapporteras är giltig i de flesta 

fallen och i de fall den är ogiltig ser det ut som att frånvaroanmälan kommit in för sent. I 

de fallen har mentorerna kontaktat hemmen. 

Årskurs 4-6: 

 

Elever med högre än 10% frånvaro och/eller ogiltig frånvaro är 27 stycken av 118 elever i 

de 6 klasserna. De är 23 % av eleverna och för ingen av dessa har frånvaron medfört en 

insats på individnivå. 

En fördjupad analys visar att frånvaron i stort sett fullt ut är anmäld av vårdnadshavare. I 

en av klasserna är den ogiltiga frånvaron högre än i de andra klasserna. Insatser för att öka 

tryggheten och studieron i den klassen har vidtagits. Det har även varit en lyckad insats för 

en elev med tidigare stor frånvaro. 

Årskurs 7-9: 

 

Elever med högre än 10% frånvaro och/eller ogiltig frånvaro är 46 stycken av 146 elever i 

de 6 klasserna. De är 32% av eleverna och för 14 av dessa har frånvaron medfört en insats 

på individnivå. Det har även varit en insats på gruppnivå mot tre av klasserna. 



Frånvaron som helhet är av den omfattningen att den kommer att få betydande inverkan på 

studieresultatet. Även för de äldre eleverna är den ogiltiga frånvaron inte omfattande. Den 

fördjupade analysen visar att flickor är i majoritet bland de elever som har stor frånvaro. 

Flera av flickorna med ogiltig frånvaro har NPF diagnoser. 

 

Andel elever med giltig eller ogiltig frånvaro över 10%: 

Årskurser Vt 2019 Ht 2019 

1-3 19% 18% 

4-6 26% 23% 

7-9 30% 32% 

 

Insatser och åtgärder 

 

För att ta ett helhetsgrepp om arbetet med närvaro arbetade Närvaroteamet fram en 

handlingsplan som ska verka för tydliga och tidiga insatser.  Den presenterades under 

höstterminsstarten 2019 för personalen. Den har under hösten tagits upp vid föräldramöten 

och tillsammans med eleverna för att understryka vikten av skolnärvaro för att lyckas med 

sina studier. 

De delar av handlingsplanen som skickats hem till vårdnadshavare har översatts till ryska, 

arabiska, turkiska, tigrinja, thailändska, somaliska och kurdiska. 

 

Den nya skolledningen arbetar med utformningen av närvaroteam, trygghetsteam och 

elevhälsoteam för att på bästa sätt kunna möte de behov som finns i verksamheten. 

 

Under läsåret bedrivs en föreläsningsserie för elever och föräldrar som behandlar hälsa och 

mående bland barn och ungdomar i kommunen. 

Syftet med föreläsningarna är att nå både elever, vårdnadshavare och personal för att kunna 

arbeta gemensamt främjande, förebyggande och åtgärdande. 

 

 

 

 


