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1 Sammanfattning 
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska insatser för 
och samverkan mellan grundskolan och andra parter rörande elever med problematisk 
skolfrånvaro, som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap (även 
kallade ”hemmasittare”). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att bildningsnämnden till 
viss del har säkerställt att ändamålsenliga insatser vidtas för elever med problematisk 
skolfrånvaro i grundskolan. Bedömningen grundar vi på att det finns brister i nämndens 
styrning vad gäller riktlinjer och rutiner för att säkra arbetet mot skolfrånvaro. Bland 
annat saknas den del som berör anmälan till huvudmannen när utredning av elevs 
upprepade eller längre frånvaro har inletts. Det finns även brister vad gäller samverkan 
om elever med problematisk skolfrånvaro mellan skola, socialtjänst och region. Det är 
angeläget att nämnden följer upp och säkerställer att en ändamålsenlig samverkan 
bedrivs och söker möjligheter att förbättra samverkan med Region Skåne.  
Vi bedömer därtill att riktlinjer eller rutiner för hur elevernas samlade frånvaro årligen 
ska följas upp, analyseras och avrapporteras bör fastställas. Även om elevers frånvaro 
redovisas för nämnden, vilket har framgått av intervjuer, är det ändock en brist att 
uppföljningen inte finns dokumenterad i enlighet med 4 kap. 6 § SkolL. Utifrån vad som 
framkommer av analysen i kvalitetsarbetet är det angeläget att riktade och skarpa 
åtgärder vidtas. 
Det vidtas emellertid både generella och riktade insatser för elever med omfattande 
frånvaro. Det är dock angeläget att samtliga elever i behov av stöd får tillgång till 
likvärdiga insatser och att de erfarenheter som skaffas i Björnekullaskolans projekt 
sprids till övriga skolenheter. Det är även angeläget att ansvarig personal får 
förutsättningar att arbeta med elevers skolfrånvaro och därför behöver uppföljning 
kontinuerligt göras.  
Grundskolan har tillgång till ändamålsenliga digitala system för registrering och 
uppföljning av frånvaro. Det förefaller dock finnas skäl för huvudmannen att säkerställa 
att lärarna har tillräckliga kunskaper för att tillämpa systemet på det sätt som förväntas.   
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

— tillse att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då utredning av 
elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st.) 

— systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro samt vid behov vidta 
åtgärder.  

— i det systematiska kvalitetsarbetet eller genom intern kontroll säkerställa att 
vårdnadshavare kontaktas vid oanmäld frånvaro, att rektor utreder frånvaro 
och att anmälan görs till huvudmannen då utredning inleds i grundskolan. 

— bör utveckla och implementera en konkret samverkansmodell kring 
hemmasittare som stödjer det praktiska samarbetet mellan personal inom 
skolan och socialtjänsten samt inom barn- och ungdomspsykiatrin och andra 
enheter inom regionen.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska insatser för 
och samverkan mellan grundskolan och andra parter rörande elever med problematisk 
skolfrånvaro, som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap (även 
kallade ”hemmasittare”). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Elever med problematisk frånvaro behöver hjälp för att fullgöra sin utbildning. Om det 
tar för lång tid innan elevens frånvaro tas på allvar utgör detta en risk för 
skolmisslyckande och framtida utanförskap. För att eleven ska återvända till skolan och 
fullgöra sin utbildning krävs individuellt anpassade åtgärder. Socialtjänsten och skolan 
behöver då en väl fungerande samverkan med den enskilda eleven i fokus.   
Revisorerna bedömer risken som betydande för enskilda att inte få sina behov 
tillgodosedda om inte samverkan fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens insatser kring barn som har en omfattande frånvaro i skolan behöver 
granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om bildningsnämnden säkerställt att 
ändamålsenliga insatser vidtas för elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan.   
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Har kommunen rutiner och system för kartläggning och uppföljning av elevers 
frånvaro? 

— Finns generella och riktade insatser till barn med en omfattande frånvaro?  
— Finns fungerande samverkan om elever med problematisk skolfrånvaro 

mellan skola, socialtjänst och region till stöd för dessa elever? 
— Hur följs elevers frånvaro, insatser mot problematisk skolfrånvaro och 

samverkan med andra parter upp? 
Granskningen avser bildningsnämnden och är avgränsad till grundskolan.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

— kommunallag (2017:72) 6 kap. 6 § 
— skollag (2010:800) 3 kap. 7 § 3 st. 4 kap. 3 och 5 §§ samt 7 kap. 19a § och 21 

§ 2 st,  
— allmänna råd (SKOLFS 2012:34). Arbetet med att främja närvaro och att 

uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, och 
— tillämpbara kommunala styrdokument; policyer, riktlinjer och rutiner 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 
bildningsnämndens presidium, skolchef, urval av rektorer och lärare samt 
representanter för elevhälsans olika insatser.  
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Rutiner och system för kartläggning av elevers frånvaro 

Bildningsnämnden antog den 28 oktober 20211 en riktlinje för brott mot skolplikten som 
gäller inom Åstorps kommuns samtliga skolor och förskoleklasser. Riktlinjen ska 
fungera som ett hjälpmedel för den skolpersonal som har till uppgift att tillgodose 
elevens rätt till utbildning genom att tillse att: 

— eleven är närvarande i obligatoriska utbildningsmoment,  
— olovlig frånvaro utreds och 
— att särskilda anpassningar vidtas för att eleven ska återgå till undervisning i 

skolan.  
Riktlinjens mål är att: 

— utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro och snabbt sätta 
in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro, 

— erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör 
problematisk skolfrånvaro och 

— kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på både generell och 
individuell nivå.  

Utöver riktlinjen för brott mot skolplikten har bildningsförvaltningen utarbetat en 
fråvarotrappa2 som i tre nivåer redogör för hur frånvaron ska hanteras. 
Vårdnadshavare ska informeras om arbetet i enlighet med frånvarotrappan vid 
föräldramöten.  
Enligt frånvarotrappan ska all frånvaro vid dagens första lektion vara inrapporterad 
senast 30 minuter efter lektionsstart i det digitala skolsystemet Edlevo och 
vårdnadshavare omgående kontaktas. Kontakten med vårdnadshavare sker i första 
hand av personal vid skolans expedition via SMS och telefonsamtal. I intervjuer med 
rektorer framkommer det att det vid vissa skolenheter också sker fysiska kontroller av 
närvaron under skoldagens första lektion, d v s att en personal har ett särskilt uppdrag 
att stämma av att uppgifterna i Edlevo överensstämmer mot närvaron i klassrummet. 
Övrig frånvaro under dagen ska senast vara inrapporterad i Edlevo vid lektionens slut.  
En gång i veckan ska kommunens mentorer följa upp och analysera frånvaron med 
hjälp av systemet Edlevo. Flera av de intervjuade menar att Edlevo, som infördes inför 
år 2022, är ett ändamålsenligt system. En lärare menar dock att det finns ett behov av 
tydligare riktlinjer kring hur frånvaron ska registreras och följas upp med stöd av 
Edlevo. Enligt uppgift innehåller Edlevo flera olika funktioner och valmöjligheter för 
registrering och hantering av frånvaro vilket medfört att arbetssätt skiljer sig mellan 
kommunens mentorer och lärare. Detta uppges dels påverka förutsättningarna 
analysera den enskilda elevens frånvaro men också förutsättningarna att sammanställa 
och jämföra frånvaron ur ett större perspektiv. Bilden av att det finns skillnader hur 

 
1 BN 2021-10-28 § 136 
2 Fastställd av chefsgrupp och senast reviderad 2022-02-18 
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lärarna rapporterar in uppgifter i Edlevo delas i intervjuer med representanter för 
elevhälsan som menar att det kan påverka det åtgärdande arbetet negativt.  
I bildningsnämndens delegationsordning regleras om delegation i ärenden kopplade till 
skolplikt och skolgångens fullgörande. Det finns ingen delegation i ärenden om 
mottagande av anmälan om inledd utredning av elevs upprepande eller längre frånvaro 
enligt 7 kap. 19 a § skollagen. Vi kan inte heller se att det regleras i frånvarotrappan 
eller i nämndens beslutade riktlinje för brott mot skolplikten. Vi noterar dock att rektor, 
efter färdigställd utredning, ska ta ställning till om ett föreläggande eller föreläggande 
vid vite mot vårdnadshavarna bör utfärdas och om så bör ske ska rektor upprätta en 
tjänsteskrivelse och därefter överlämna ärendet till nämnden för beslut. Intervjuade 
rektorer menar att det förekommer att denna rutin inte alltid följs fullt ut. Rektorerna 
upplever till exempel att det är en komplecerad process att formulera en sådan 
tjänsteskrivelse.   
Vid kontroll av nämndens protokoll från januari 2020 till och med december 2021 
noterar vi att nämnden erhållit delgivning om elevs långvariga frånvaro vid ett3 tillfälle. 
Nämnden har också vid ett tillfälle beslutat4 om föreläggande till vårdnadshavare med 
anledning av brott mot skolplikten. Vid dessa tillfällen har berörd rektor varit 
föredragande i ärendet i nämnden, enligt intervjuad presidium.  

3.1.1 Bedömning  
Vi konstaterar att kommunens har rutiner och system för kartläggning av elevers 
frånvaro. Vi bedömer emellertid att det finns brister i bildningsnämndens styrning vad 
gäller riktlinjer och rutiner för att säkra arbetet mot skolfrånvaro. Vid utredning ska 
rektor snarast tillse att frånvaron anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § SkolL) vilket 
inte återspeglas varken i riktlinje eller i praktisk handhavande.   
Vidare bedömer vi att grundskolan har tillgång till ändamålsenliga digitala system som 
skapar förutsättningar för ett effektivt arbete vad gäller registering och uppföljning av 
frånvaro. Det förefaller dock finnas skäl för huvudmannen att säkerställa att lärarna har 
tillräckliga kunskaper för att tillämpa systemet så som det förväntas.   
  

 
3 BN 2020-02-19 § 29 
4 BN 2021-10-28 § 146 
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3.2 Insatser mot skolfrånvaro 
I bildningsförvaltningens frånvarotrappa beskrivs vilka insatser som ska vidtas för 
elever med omfattande frånvaro. För elever som har en frånvaro på högre än 15 
procent under en två månadsperiod ska mentor och ämneslärare tillsammans med 
eleven planera hur missad undervisning ska tas igen. I detta steg ska dialog kring 
frånvaron föras med vårdnadshavare och åtgärder vidtas samt följas upp inom 14 
dagar.  
Då frånvaron överstiger tio dagar av terminen eller då frånvaron överskrider 20 procent 
och inte kan härledas till ett enskilt sjukdoms-/skadetillfälle ska mentor kontakta 
elevhälsoteamet (EHT). Mentor ska också göra en kartläggning av elevens 
skolsituation tillsammans med berörd elev. För kartläggningen finns ett framtaget 
formulär. Efter genomförd kartläggning ska EHT besluta om vem som är bäst lämpad 
för att kontakta elev och vårdnadshavare för att ytterligare undersöka orsaker till 
frånvaron och vid behov starta ett ärende. Några av de insatser som vidtas vid 
omfattande frånvaro och som redovisas i frånvarotrappan är bl.a.: 

— kartläggning av elevens skolsituatuon 
— samtal och extra anpassningar i undervisningen, 
— kontakt med socialtjänsten eller andra insatser som är involverade i ärendet, 
— fördjupade insatser t.ex. handledning och samverkan med andra aktörer 
— upprättande av åtgärdsprogram 
— orosanmälan till socialtjänst och skolpliktsanmälan till bildningsnämnden 

Trots att frånvarotrappan regelbundet revideras menar intervjuade rektorer att arbetet 
med elever som har en omfattande frånvaro är komplext och kräver individuella 
insatser som löpande behöver följas upp och anpassas vilket gör det svårt att arbeta i 
enlighet med frånvarotrappan fullt ut. Att skapa en relation och hitta ett sammanhang 
uppges vara viktiga framgångsfaktorer för att få eleven att återgå till studier.  
Bilden av att arbetet i enlighet med frånvarotrappan skiljer sig mellan skolenheterna 
delas i intervju med representanter för elevhälsan som menar att kommunens rektorer 
ofta beslutar om lokala arbetssätt.  
Under vårteminen år 2022 har det inom Björnekullaskolan startats upp en grupp, ”Lilla-
BK”, som särskilt arbetar för att få elever med problematisk frånvaro att återgå till 
studier. Inom ”Lilla-BK” arbetar en specialpedagog och en socialpedagog med drygt tio 
elever. Liknande mindre grupper återfinns också på vissa av kommunens övriga 
grundskolor; dessa grupper arbetar dock inte endast med elever med en 
frånvaroproblematik, enligt intervjuade rektorer och representanter för elevhälsan.   
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På Björnekullaskolan har även den Centrala resursenheten, i vilken elevhälsan ingår, 
under vårterminen 2022 startat upp ”Skolpepp” som ett projekt för att motivera elever 
att komma till skolan. Med Skolpepp arbetar elevhälsans mobila team, som består av 
två socionomer och en fritidsledare, och skolpersonal. Skolpepp genomförs på plats vid 
Björnekullaskolan två dagar i veckan, måndagar och torsdagar, med fokus på följande 
områden: 

— trivsel och närvaro 
— lärande  
— skolresultat och studieplanering 
— umgänge och fritid 

Skolpepp genomförs nu inledningvis endast vid en av kommunens grundskolor men 
kommer, enligt intervjuade representanter för elevhälsan, eventuellt att utökas till 
kommunens övriga grundskolor. Utöver Skolpepp arbetar elevhälsans mobila team 
med att tidigt fånga upp unga som vistas i riskmiljöer och med att öka tryggheten i 
samhället. Det mobila teamet har ett särskilt fokus på de miljöer där ungdomar befinner 
sig, t.ex. skolor, fritidsgårdar och idrottsanläggningar. Teamet anordnar bl.a. 
gruppverksamhet och och arbetar genom/i olika nätverk med kommunens ungdomar.    
Intervjuade lärare menar att åtgärderna för att få eleverna att återgå till studier delvis 
motsvarar de behov som finns. Både generella och individuella åtgärder vidtas men det 
finns en bild av att det ofta saknas resurser för att kunna ge dessa elever det stöd som 
de behöver, exempelvis för elevassistenter och för att möjliggöra mindre 
undervisningsgrupper. Intervjuade lärare upplever också att det ofta hamnar på dem 
själva att tillse att eleven återgår till studier genom att pröva alternativa lösningar 
anpassat för eleven och att det hade underlättat om det fanns fler dokumenterade 
förslag på åtgärder att tillämpa.  

3.2.1 Bedömning  
Vi konstaterar att det vidtas både generella och riktade insatser för elever med 
omfattande frånvaro. Det är angeläget att ansvarig personal får faktiska förutsättningar 
att vidta adekvata åtgärder och att uppföljning kontinuerligt genomförs för att 
säkerställa detta.  
Vi ser positivt på att huvudmannen vidtar åtgärder för att möta elevernas behov av 
insatser genom undervisning i anpassade lärmiljöer. Det är angeläget att samtliga 
elever i behov av stöd får tillgång till likvärdiga insatser och att de erfarenheter som 
skaffas i Björnekullaskolans projekt sprids till övriga skolenheter.  
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3.3 Samverkan mellan berörda nämnder och myndigheter 
Enligt flera intervjuade sker samverkan med socialtjänsten och regionen, i huvudsak 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), gällande elever med problematisk skolfrånvaro. 
Samverkan uppges dock inte vara fungerande fullt ut.  
Samverkan med socialtjänsten uppges brista både vad gäller det förebyggande och 
åtgärdande arbetet. En bidragande orsak till den bristande samverkan uppges bl.a. 
vara den höga personalomsättningen inom socialtjänsten och socialtjänstens sekretess 
som gör det svårt att hitta rätt former att samverka. Flera intervjuade lyfter också att 
skolan gör anmälningar till socialtjänsten men att de inte får återkoppling om de har 
tagit emot anmälan eller inte.  
Under vintern 2021 påbörjades ett arbete att starta upp ”Åstorp i samverkan” (tidigare 
tryggare Åstorp) som enligt bildningsnämndens presidium är en av flera insatser som 
syftar till att stärka samverkan mellan förvaltningarna och däribland med 
socialförvaltningen. Gruppen ska arbeta kommunövergripande för att göra Åstorp till en 
tryggare kommun och kommer, enligt intervjuad skolchef, även att arbeta förbyggande 
och åtgärdande med elever som har en problematisk frånvaro.  
Vad gäller samverkan med regionen finns det idag inga samverkansforum. 
Upplevelsen är att det svårt att få stöd i de svåra ärendena som gäller skolfrånvaro och 
som kräver täta insatser mellan skola och region. Det råder därtill långa 
handläggningstider till BUP vilket uppges försvåra arbetet.  
I intervju med representanter för elevhälsan framkommer också att det finns 
svårigheter att boka möten för upprättande av samordnad individuell plan (SIP)5.   
I intervju men nämndens presidium framkommer att de är medvetna om de långa 
handläggningstiderna hos BUP vilket kan försvåra ett fungerande samabete. Det har 
däremot inte genomförts någon formell uppföljning gällande samverkan med andra 
parter kring elever med en problematisk frånvaro.  

3.3.1 Bedömning  
Vi konstaterar att det finns brister i samverkan mellan skola, socialtjänst och region. 
Det är angeläget att bildningsnämnden följer upp och säkerställer att en ändamålenlig 
samverkan bedrivs. Vi bedömer att samverkansinsatsen ”Åstorp i samverkan” kan vara 
en del i detta arbete.  
  

 
5 I både och socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag finns bestämmelse om att kommun och region ska 
upprätta samordnad idividuell plan för enskild elev när de bedömer att insatser behöver samordnas.  
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3.4 Uppföljning  
I intervju med skolchef framkommer att bildningsnämnden följer upp elevernas 
samlade frånvaro inom ramen för delår- och årsbokslut samt genom den årliga 
kvalitetsuppföljningen från respektive rektorsområde som redovisas muntligt för 
nämnden under höstterminen. Enligt uppgift från skolchef finns dessa 
kvalitetsuppföljningar inte dokumenterade och innehåller ingen uppföljning av att 
gällande rutiner efterlevs såsom att vårdnadshavare till omyndiga elever informeras om 
frånvaro samma dag som frånvaron inträffat. Kvalitetsuppföljningarna utgår däremot 
från en framtagen mall som säkerställer att nämnden får likartade redovisningar från 
respektive rektorsområde. Enligt uppgift från skolchef har mallen inför år 2022 
kompletterats med en stående punkt gällande skolfrånvaro.  
Enligt intervjuade rektorer har nämndens ledamöter i samband med den årliga 
kvalitetsuppföljningen möjlighet att ställa frågor om arbetet mot skolfrånvaro, det är 
dock sällan det sker. Nämnden har inte heller, enligt intervjuade rektorer, gjort någon 
fördjupad uppföljning av skolenheternas förutsättningar att vidta åtgärder.  
Vi har tagit del av nämndens delårsrapport per sista augusti 20216 och noterar att det 
framgår att barn och elever till följd av covid-19 har varit frånvarande i något större 
omfattning än normalt. Delårsrapporten innehåller också ett antal nyckeltal som ska 
följas upp, däribland andel elever vars frånvaro överstiger fem procent. Vi kan av 
delårsrapporten inte se att detta nyckettal har följts upp, varken under år 2020 eller per 
sista augisti 2021. Delårsrapporten redogör däremot för utfallet år 2019 då andelen 
uppgick till tio procent.  
Av nämndens årsredovisning per sista december 2021 framgår inte heller att nämnden 
har följt upp elevers samlade frånvaro. Likt som i delårsrapporten per sista augusti 
2021 framgår att barn och elever till följd av covid-19 har varit frånvarande i något 
större omfattning än normalt. En samlad redovisning av frånvaron görs däremot inte.  
Vid tidpunkten för granskningens genomförande uppger nämndens presidium att det är 
drygt tio elever i kommunen som kan betecknas som hemmasittare, d.v.s. elever med 
omfattande frånvaro som isolerar sig i hemmet. Det förs ingen statistik över orsakerna 
till att elever blir hemmasittare, d.v.s. om eleven isolerar sig p.g.a. autism, ångest, 
depression, familjefaktorer eller av andra skäl. Nämnden erhåller däremot i samband 
med rapporteringen av elever med en problematisk frånvaro uppgifter om orsaker till 
frånvaron. Vad gäller anmälan och uppföljning av elevers frånvaro hos andra, 
kommunala eller fristående, huvudmän menar presdiet att det förekommer att 
nämnden får informationen för sent. Trots att det inte är många elever inom kommunen 
som är inskrivna hos andra huvudmän uppger nämndens presidium att det kan vara 
svåra att hålla koll på dessa elever.  
  

 
6 BIN 2021-09-08 § 111 



 

 11 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av insatser för elever med problematisk frånvaro i skolan 
 
 2022-05-10 

3.4.1 Bedömning  
Bildningsnämnden ansvarar för att skolenheterna har förutsättningar för och bedriver 
ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete inom området skolnärvaro. 
Huvudmannens uppföljning är därför av stor betydelse.  
Riktlinjer eller rutiner bör fastställas för hur elevernas samlade frånvaro årligen ska 
följas upp, analyseras och avrapporteras för nämnden. Utifrån vad som framkommer 
av analysen är det angeläget att riktade och skarpa åtgärder vidtas.  
Även om elevers frånvaro redovisas för nämnden, vilket har framgått av intervjuer, är 
det ändock en brist att uppföljningen inte finns dokumenterad i enlighet med 4 kap. 6 § 
SkolL. Redovisningen ska också följas av analys och i förekommande fall åtgärder att 
vidta.  
Det är angeläget att rektorernas identifierade brister och utmaningar i hög grad 
kommuniceras med huvudmannen och vi ser positivt på att nämnden har möjlighet att 
ställa frågor vid den muntliga redovisningen av de årliga kvalitetsuppföljningarna.   
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att bildningsnämnden till 
viss del har säkerställt att ändamålsenliga insatser vidtas för elever med problematisk 
skolfrånvaro i grundskolan. Bedömningen grundar vi på att det finns brister i nämndens 
styrning vad gäller riktlinjer och rutiner för att säkra arbetet mot skolfrånvaro. Bland 
annat saknas den del som berör anmälan till huvudmannen när utredning av elevs 
upprepade eller längre frånvaro har inletts. Det finns även brister vad gäller samverkan 
om elever med problematisk skolfrånvaro mellan skola, socialtjänst och region. Det är 
angeläget att nämnden följer upp och säkerställer att en ändamålsenlig samverkan 
bedrivs och söker möjligheter att förbättra samverkan med Region Skåne.  
Vi bedömer därtill att riktlinjer eller rutiner för hur elevernas samlade frånvaro årligen 
ska följas upp, analyseras och avrapporteras bör fastställas. Även om elevers frånvaro 
redovisas för nämnden, vilket har framgått av intervjuer, är det ändock en brist att 
uppföljningen inte finns dokumenterad i enlighet med 4 kap. 6 § SkolL. Utifrån vad som 
framkommer av analysen i kvalitetsarbetet är det angeläget att riktade och skarpa 
åtgärder vidtas. 
Det vidtas emellertid både generella och riktade insatser för elever med omfattande 
frånvaro. Det är dock angeläget att samtliga elever i behov av stöd får tillgång till 
likvärdiga insatser och att de erfarenheter som skaffas i Björnekullaskolans projekt 
sprids till övriga skolenheter. Det är även angeläget att ansvarig personal får 
förutsättningar att arbeta med elevers skolfrånvaro och därför behöver uppföljning 
kontinuerligt göras.  
Grundskolan har tillgång till ändamålsenliga digitala system för registrering och 
uppföljning av frånvaro. Det förefaller dock finnas skäl för huvudmannen att säkerställa 
att lärarna har tillräckliga kunskaper för att tillämpa systemet på det sätt som förväntas.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

— tillse att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då utredning av 
elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st.) 

— systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro samt vid behov vidta 
åtgärder.  

— i det systematiska kvalitetsarbetet eller genom intern kontroll säkerställa att 
vårdnadshavare kontaktas vid oanmäld frånvaro, att rektor utreder frånvaro 
och att anmälan görs till huvudmannen då utredning inleds i grundskolan. 

— bör utveckla och implementera en konkret samverkansmodell kring 
hemmasittare som stödjer det praktiska samarbetet mellan personal inom 
skolan och socialtjänsten samt inom barn- och ungdomspsykiatrin och andra 
enheter inom regionen.  
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