
 

 
 
 
 

Solbakken skoles handlingsplan for fravær 
 

1. Føring av fravær 

 Foreldre melder inn fravær i Meldeboka. Kontaktlærer følger bekrefter og registrerer. 

2. Melding om fravær 

 Foreldre melder inn fravær i Meldeboka. 

3. Ved tidlige tegn på skolevegring som: 

Forseintkomming og sporadisk fravær, innadvent – unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager 

eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter 

 Kontaktlærer gjennomfører samtaler med heimen. 

4. Kontakt mellom skole og heim 

 Foresatte skal ringe skolen 3. fraværsdag. 

 Dersom foresatte ikke har tatt kontakt, ringer kontaktlærer hjem for å avklare om det er 

gyldig fravær. Ved bekymring for fraværet informeres også ledelsen ved skolen. Det vurderes 

om helesøster skal informeres. 

 Hjemmet kontaktes umiddelbart ved ugyldig fravær, dvs. fravær uten melding eller på ugyldig 

grunnlag. Ledelsen informeres også. 

 Ved høyt fravær (se under), innkalles foresatte til møte på skolen. Her blir fraværsmønster 

kartlagt, en leter etter mulige årsaker til fraværet, samt lager en avtale for oppmøte med 

nødvendige tilpassinger. Rektor informerer om foresattes opplæringsplikt. Det vurderes om 

helsesøster skal være med på slike møter. Tiltakene evalueres innen to uker. 

5. Grenser for bekymringsfullt fravær 

 Mer enn tre enkeltdager per måned. Årsaker undersøkes. 

 Høyt sykefravær (over 20 %). Foresatte bes framlegge legeattest. Helsesøster bør engasjeres. 

 Hyppig forseintkomming. Foresatte blir informert av kontaktlærer. Ved ytterligere 

forseintkomming innkalles foresatte til møte på skolen. 

 Ugyldig fravær fra enkelttime. Foresatte informeres. Ved gjentatt ugyldig fravær innkaller 

skolen til møte med eleven og foresatte. 

6. Arenaer for drøfting av fravær på skolen 

 Ledelsen går gjennom fraværsoversikten og skolens samlede elevfravær en gang i året. Skolen 

ser dette i sammenheng med den forebyggende planen de har 

 Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skapes det jevnlige møtepunkter mellom 

kontaktlærer og ledelsen hvor fraværet og tiltak diskuteres. Det er avgjørende at tiltak 

kommer raskt i gang. 

 Fravær er et eget punkt på møteagendaen på ukentlige team-møter. 

 Ved bekymringsfullt høyt fravær og/eller mistanke om skolevegring tas dette opp på første 

mulige møte i skolens fagteam 

7. Melding til eksterne hjelpeinstanser 

 Når skolen har kartlagt fraværsmønster og mulige årsaker til fraværet, har prøvd ulike typer 

tiltak i samarbeid med eleven og hjemmet og avtalene om oppmøte ikke fører til positive 

endringer, melder skolen dette som sak til BFT til drøfting. Her vil saken bli sett med skole, 

helsefaglig og sosialfaglig blikk og skolen får hjelp til å finne ut hvordan saken eventuelt kan 

bli hjulpet videre. 

 

 

 


