Denne brosjyren gir en introduksjon til hvordan
Nittedal kommune jobber med oppfølging av alvorlig
skolefravær. Du kan lese mer i:

Hver dag teller! – forebygging og oppfølging av alvorlig
skolefravær
Alvorlig skolefravær – håndbok for hjemmebesøksteamet
Du finner veilederen, håndboken og brosjyren på

www.nittedal.kommune.no/ppt
Foresatte som har spørsmål eller har behov for
hjelp knyttet til skolefravær, kan finne viktige hjelpeinstanser på www.nittedal.kommune.no/fravaershjelp

Nittedal kommune
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hver dag teller!

Alvorlig skolefravær:
når vi er bekymret – hva gjør vi?

Informasjon
TIL HJEMMET

Elever med alvorlig skolefravær er ulike og har behov
for å bli møtt på forskjellige måter. Erfaring viser at det
uavhengig av årsaken til fraværet, er svært viktig å sette
inn tiltak tidlig.
Å være hjemme fra skolen er uheldig for barn og unge på
flere måter. Det kan fort oppstå en ond sirkel der sosial
isolering, faglige hull og bekymringer bidrar til at det blir
stadig vanskeligere å gå på skolen. Uansett årsak er det
viktigste å få eleven tilbake på skolen.
Alvorlig skolefravær er en felles utfordring der alle
involverte må bidra til en felles løsning.
Modellen viser hvordan Nittedalsskolen jobber med dette.

Evaluerin

Er fraværet




✆

Tiltak:

Iverksett tiltak
Gjennomføres over mak

Kartlegging:

Informer ledelsen o
Kartleggingssamtale med kontaktlæ
og elev.

Kontakt:

Er det grunn til bekymring etter
kontakt med foreldre?

En elev har alvorlig skolefravær:
• Ugyldig fravær
– 1 enkelttime eller mer

• Høyt gyldig fravær
– 10 dager i semesteret

• 3 ganger forsentkomming på 1 må

Fakta om fravær
1. Risiko. Høyt fravær i
grunnskolen øker risikoen
betraktelig for dropout fra
videregående skole.
2. Ansvar. Det er foresattes
ansvar at barn og unge
møter på skolen hver dag
(jf Opplæringsloven), og

kommunens tjenester er
forpliktet til å bidra til dette.
3. Effekt. Kommunens veileder
har bidratt til at Nittedal
lykkes i både forebygging
og oppfølging av elever med
alvorlig skolefravær.

Henvisning til PPT:

Koordiner bredden av
hjelpetilbud, inkl. hjemmebesøk.
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Hvis nei,
fortsetter hverdagen.

• Møter opp på skolen men
forlater den igjen

Nittedal PPT bruker tannhjul som et symbol på vårt
arbeid. Vi er avhengige av
at andre “tannhjul” kobler
seg på og jobber med sine
ansvarsområder for at vi
skal lykkes sammen.

