Handlingsplan ved fravær i
Modumskolen
Skolen er ansvarlig for at elevens fravær
er oppdatert hver dag.
Foresatte skal sende melding på
Mobilskole elevens første fraværsdag.
Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal
kontaktlærer ringe foresatte for å avklare
fraværet. Ved bekymring informeres
ledelsen.
I Modum vurderes det som alvorlig
skolefravær dersom det har forekommet:
• Mer enn fem enkelttimer udokumentert
fravær i løpet av en måned
• Mer enn elleve dager gyldig fravær i
semesteret
• Tre ganger forsentkomming på
en måned
• Møter opp på skolen, men forlater den
igjen
Ved alvorlig skolefravær skal
Modumskolens modell for alvorlig
skolefravær følges.

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 § 2.1), og
kommunens tjenester er forpliktet til
å bidra til dette.
Denne brosjyren gir en introduksjon til
hvordan Modum kommune jobber med
forebygging og oppfølging av alvorlig
skolefravær.
Det er også utarbeidet en
veileder for forebygging og oppfølging i
skolen.
Du finner veilederen og brosjyren
på skolenes hjemmesider og
Interkommunal PPT sin hjemmeside.

ALVORLIG
SKOLEFRAVÆR
Hva gjør vi når vi er bekymret?

Alvorlig skolefravær
Det kan være ulike årsaker til at elever er
fraværende fra skolen. Erfaring viser at
uavhengig av årsaken til fraværet, er det
svært viktig å sette inn tiltak tidlig.

Modell for Modumskolens arbeid med
alvorlig skolefravær
Henvisning til PPT:

Gode rutiner og godt samarbeid er
avgjørende for å finne tiltak for å få eleven
tilbake til skolen.

Koordinerer bredden av hjelpetilbud

?

Alvorlig skolefravær er en felles utfordring
der alle involverte må bidra til en felles løsning.

Evaluering: Vurder viderehenvisning.
Er fraværet fremdeles bekymringsfullt?

Tiltak: Iverksett tiltak basert på

Uansett årsak er det viktigste
å få eleven tilbake på skolen.

kartlegging. Gjennomføres over maks 3 uker

Kartlegging: Informer ledelsen om bekymring.
Kartleggingssamtale med kontaktlærer,
foresatte og elev

Kontakt: Er det grunn til bekymring
etter kontakt med foreldre?

Hvis nei,
fortsetter hverdagen

En elev har alvorlig skolefravær:
Ugyldig fravær:
- 5 enkelttimer eller mer

Høyt gyldig fravær:
- 11 dager i semesteret

3 ganger for sentkomming på 1 måned

Møter opp på skolen,
men forlater den igjen

