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Tilläggsmaterial till Läroplanen för den grundläggande utbildningen 
 
 

GOD PRAXIS FÖR INGRIPANDE VID SKOLFRÅNVARO 
Denna handlingsplan har uppgjorts som ett tilläggsmaterial till läroplanen för alla årskurser inom den grundläg-
gande utbildningen i Åbo stad.  I det förebyggande arbetet är det viktigt att skolan har tydliga direktiv för hur man 
följer med och stöder en regelbunden skolgång.  
 

Målsättningarna för handlingsplanen och ingripandet vid frånvaro:  
 Att skapa en gemensam verksamhetskultur inom den grundläggande utbildningen i Åbo stad 
 Att förbättra barns och ungas välfärd 
 Att stöda eleven att ta ansvar för sin skolgång  
 Att öka samarbetet mellan hemmet och skolan kring fostran 

 
Folkhälsans material ’Tillbaka till framtiden’- har använts som grund för handlingsplanen. 

 
SAMARBETE OCH ÅTGÄRDER I SAMBAND MED ELEVFRÅNVARO 

 
 

 
 
 
 
 
   

Läraren antecknar frånvaron i 
Wilma så fort hen lägger märke 
till frånvaron. 
Vårdnadshavaren in- 
formeras.  
Vårdnadshavaren är skyldig att 
dagligen följa med anteck-
ningar i Wilma. 
 

Vårdnadshavaren meddelar 
om elevens frånvaro via Wilma 
eller på annat överenskommet 
sätt genast från den första 
frånvarodagen.  Frånvaroorsa-
ken bör meddelas (t.ex. sjuk).  
 

Klassläraren/-föreståndaren är skyldig att dagligen följa med frånvaro den egna klassen. 
 

Vid outredd frånvaro kontaktar klassläraren/klassföreståndaren vårdnadshavaren  
så fort som möjligt.  

Vårdnadshavaren meddelar orsaken till frånvaron. 
 

Om frånvaron fortsätter 

framskrider man enligt handlingsplanen för riklig och outredd frånvaro. 
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HANDLINGSPLAN VID RIKLIG OCH OUTREDD FRÅNVARO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid behov görs en barnskyddsanmälan 
Man kan även konsultera socialjouren utan  

att en barnskyddsanmälan görs. 
Socialjourens tfn: 040-7057886/ 040-7058567 

 

Klassläraren/klassföreståndaren utreder ärendet tillsammans med  
eleven och vårdnadshavaren. 

Vid behov uppgörs en pedagogisk bedömning/utredning eller en Plan för elevens lärande/IP   
för att stöda en regelbunden skolgång. 

 

Om det pedagogiska stödet och/eller elevvårdens individuella stöd inte räcker till rekommenderas 
den yrkesövergripande expertgruppens stöd för eleven och vårdnadsavaren. Expertgruppens  
uppgift är att stöda eleven till en regelbunden skolgång. Expertgruppens medlemmar tillsätts  
från fall till fall och valet av medlemmar baserar sig på elevens och/eller vårdnadshavarens 

 samtycke. 

Hälsovårdaren och skolläkaren kartläg-
ger elevens situation. 

 
 

Annan frånvaro                   

som kräver tilläggsutredning.  

 

Kuratorn och/eller psykologen  
kartlägger elevens situation.  

Olovlig frånvaro 
 från enskilda lektioner eller 
hela skoldagen. 

 

Återkommande sjukfrån-
varo 
som påverkar elevens studier och för 
vilken man inte i samarbete har gjort  
upp t.ex. en plan för elevens lärande. 

 

Elevvårdens expert/experter stöder eleven och vårdnadshavaren individuellt. 


