Ingripande i skolfrånvaro och förebyggande av skolavbrytande på det
grundläggande stadiet i Åbo (från hösten 2020)

Socialtjänsternas stödåtgärder och förebyggande av avbrytande av studier

Skolans stödåtgärder och förebyggande av avbrytande
över 70
frånvarotimmar
över 50
frånvarotimmar

Förebyggande av frånvaro

över 30
frånvarotimmar

borta
från skolan

Oro tas upp
Förebyggande åtgärder
1. Skolans personal förstår att
den gemensamma elevvården
gäller alla som hör till
personalen
2. Man ser till att skolans
verksamhetssätt stödjer
förbindelse till skolan och
välbefinnande

3. Lärarna följer upp närvaro
och antecknar alltid frånvaro
(Skyldighet Lagen om
grundläggande utbildning, 26
§)

1. Läraren tar omedelbart
upp en frånvaro som inte
retts ut med eleven och
vårdnadshavarna efter att
hen lagt märke till frånvaron
2. Läraren konsulterar
elevvården (hälsovårdaren,
kuratorn eller psykologen) i
anknytning till frånvarona
3. Läraren överväger att
sammankalla ett MAR-möte
4. En barnskyddsanmälan
övervägs enligt behov och
situation.
5. Man kommer överens om
arbetsfördelningen i skolan

Orsakerna till frånvaron
reds ut och
stödåtgärderna vidtas
1. MAR-mötet sammankallas
senast i detta skede om inte
ett sammankallande visar sig
vara onödigt på grund av
orsakerna till frånvaron
2. Orsakerna till frånvaro reds
ut i mångprofessionellt
samarbete

•den allmänna
skolfrånvaroenkäten används
vid behov
•hälsorelaterade (somatiska
och psykiska symptom)
orsaker: skolhälsovården
•orsaker i anknytning till
beteende: kuratorn
•Orsaker i anknytning till
psykiska symptom och
problem med lärande:
psykologen
•3. Skolans stödåtgärder
inleds

Skolans stödåtgärder
ordnas så att de är i skick
och aktörer utanför
skolan tas med i arbetet
1. Skolans stödåtgärder

granskas
2. Kontakt enligt
socialvårdslagen eller
barnskyddsanmälan övervägs
enligt situation
3. Barnfamiljsocialarbetet kan
konsulteras vid behov även
om familjen inte är kunder vid
antingen socialarbetet eller
barnskyddet
4. Skolan kan ta kontakt med
barnsocialarbetet eller
barnskyddet tillsammans med
familjen (eller fråga familjen
om namnet på den
arbetstagare som man haft
kontakt med), ifall familjen
redan är kunder och det finns
behov av ett tätare samarbete
5. Man kommer överens om
ansvarspersoner för skolan
och socialtjänsterna och
kommer överens om
uppföljningen

Skolans stödåtgärder och
stödåtgärderna för
aktörer utanför skolan
ordnas så att de är i
bättre skick
1. Skolans stödåtgärder
granskas
2. Kontakt enligt
socialvårdslagen görs eller så
överväger man att göra en
barnskyddsanmälan ifall
orsakerna till frånvaron är
otydliga/varierande
3. Man kommer överens om
ansvarspersoner och
uppföljning

