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Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

Skolfrånvaron i kommunen har ökat de senaste åren. Närvaroteamet startades HT 2021 för att möta 
behovet av stöd till en fungerande skolgång för elever med omfattande frånvaroproblematik. 6 
medarbetare.

På grund av högt inflöde kunde teamet inte ta emot uppdrag kring alla de elever som var i behov av 
stöd. Skolmisslyckande är en stor riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa samt långvarigt utanförskap. 
Kommuner har ansvar att sätta in det stöd som behövs för att elever ska klara skolan.

Vi behöver skapa en arbetsmodell med intern och extern samverkan som säkerställer alla elevers rätt 
till utbildning. 

Uppdrag Närvaroteamet

Riktade insatser för elever med allvarligt problematisk skolfrånvaro, i samarbete med elevens skola. 
Särskilt fokus på elever med svårigheter inom autismspektrum. Hitta fram till långsiktigt hållbara 
lösningar för elevens förbättrade skolsituation. Samverka med skola, elev, vårdnadshavare och andra 
involverade instanser.



Exempel på mål och indikatorer

Elever som aktualiserats på NT får en fungerande skolgång med individuellt anpassat 
stöd.

• 50% av elever med >60% frånvaro är aktuella på NT – nuläge: 60%

• 50% av eleverna ökar sin skolnärvaro, sin psykiska hälsa och sin måluppfyllelse 
inom sex månader

• Skolornas VU visar på goda effekter av NT:S arbete

• Antal elever med omfattande skolfrånvaro minskar i kommunen

Processmål:

o Närvaroteamet är till stöd för skolor och rektorer i arbete med elever med hög skolfrånvaro

o Elever med omfattande skolfrånvaro får individuellt anpassat stöd

o God samverkan med skola, socialtjänst och Region kring elever med omfattande skolfrånvaro. Samverkansmodell 
vid uppmärksammad oro för frånvaro är framtagen



Rutiner för att samla in data

• Siffror hämtas månadsvis från digitalt system för frånvarouppföljning och från 
verksamhetssystem för dokumentation av stödinsatser i skolan.

• Kvalitativa uppgifter hämtas från enheternas verksamhetsuppföljningar samt 
via enkäter och intervjuer med elever och vh.





Beck Ungdomsskala NT-elever – psykiskt mående vid 
inledning av kontakt

Medianvärdet ligger över 90:e percentilen på ångest och depression och under 10:e percentilen 
på självbild.

0-10 percentilen = mycket lågt, 11-25 percentilen = ganska lågt, 26-75 percentilen = normalt, 76-90 percentilen = ganska 
högt,  91-100 percentilen mycket högt.
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Aktualiserade elever från aug. 2021
Stadie vid 
aktualisering

Antal Flickor Pojkar Hen

Lågstadium 3 3 0 0

Mellanstadium 20 4 14 1

Högstadium 38 23 13 3

Totalt 61 29 27 4

• Sedan start: 40 elever från kommunala skolor och 21 från fristående (34%).
• Aktuella idag: 29 från kommunala skolor och 9 (24%)från fristående.
• Pojkar ser ut att aktualiseras tidigare än flickor.
• Jämn könsfördelning totalt
• Kan det vara en tillfällighet att endast flickor har lyfts på lågstadiet
• 2 av eleverna har förekommit i kränkningsärenden under sin skoltid.
• 13 elever aktuella i stallet



Könsfördelning vid aktualisering på NT



Nuläge elevuppdrag oktober 2022, 38 elever

April 
2022

Okt 
2022

Elever som rektorer lyft med NT 50 61

Elever som just nu kommer till teamets lokaler, alternativt 
hembesök

15 23

Stallelever + förfrågningar till stallet just nu 10 10

Pågående samverkansarbete där NT är sammanhållande t.ex. 
SIP

17 21



PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen

Exempelvis

• Terminsvis uppföljning och analys av kommunens frånvarosituation.

• Planering av NT:s resursanvändande utifrån rektorernas uttryckta behov samt analys av övergripande 
frånvarosiffror.

• Utveckla och implementera en modell för aktualisering och stöd från NT

• Genomför fördjupade frånvaroutredningar i samarbete med elev, vh och hemskola.

• Riktade insatser för skol och undervisningsnärmande.

• Leder SIP och samverkansmöten

• Kartläggning och undervisning

• Ta fram en modell för individuell uppföljning av elevernas psykiska mående.

• Ta fram överenskommelse för samverkan med socialtjänst vid skolfrånvaro



Skolan jobbar enligt 
närvarorutinen

Om frånvaron fortsätter trots 
insatser  - Rektor kontaktar 

samordnare för Närvaroteamet.

Möte med samordnare för NT, rektor 
och  ev andra involverade kring eleven 

för bakgrund  och gemensam 
planering.

Eleven läggs in i Närvaroteamets 
modul i DF. Genomgång av befintlig  

dokumentation i DF

Samordnare lyfter eleven på NT:s 
Teammöte. Beslut om vem från NT som 

blir ansvarig i ärendet.
Uppstartsmöte med VH, skola och NT.

• Skolan gör eventuellt ngt 
nytt/annorlunda innan NT får 
uppdrag.

• Uppdrag till NT formuleras.

Tät uppföljning med rektor och lärare Arbetet med eleven pågår så länge 
behov finns

Avslut i samråd med rektor och 
VH

NT påbörjar elevuppdrag i samarbete med hemskolan:

• FFU

• Relationsbyggande, bryta isolering

• Initiera, leda och följa upp samverkansarbete

• Undervisning

• Stallprojekt

• Föräldrastöd



Hur går vi vidare?

På gång

• Samverkan med Socialtjänst - Föräldrastöd riktat till frånvaroproblematik

• Samverkan med BUP

• SPSM-ansökan i samarbete med  Uppgård – utveckla förebyggande arbete, tidiga insatser

• SPSM-ansökan tillgängliga lärmiljöer

• KONTAKT-grupp elever med Autism, social färdighetsträning

• Fortsatt avtal med Stall Kungsgården

Utmaningar

• Möjliggöra mer undervisning till eleverna – elevernas efterfrågan ska styra, inte skolans resurser

• Bedömningar, betyg och omdömen för att visa elevens progression

• Bättre digitala lösningar för eleverna – nu ofta svårt att hitta digitala skoluppgifter, otydliga och ej anpassade för eleven

• Kontakt och återkoppling från elevens lärare och hemskola – nödvändigt för skolanknytning

• Övergång till gymnasiet


