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Förslag till beslut
Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaron i skolan antas.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen beslutade i § 76 2011-09-08 om nya riktlinjer för
skolpliktsbevakning. Riktlinjerna ersatte de tidigare riktlinjerna som beslutats av
dåvarande huvudmannen utbildningsnämnden.
Sedan dess har Skolverket utgett nya allmänna råd vad gäller ”Arbetet med att främja
närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan”. Syftet med det
nya förslaget till riktlinjer är att anpassa utbildningsstyrelsens riktlinjer till de nya
allmänna råden samt att tydliggöra ansvarsfördelningen i kommunen vid elevers
frånvaro från skolan.

Ärendebeskrivning
De viktigaste förändringarna som föreslås jämfört med tidigare riktlinjer är:
Ny titel som bättre speglar utbildningsstyrelsens (den kommunala huvudmannens)
ansvar.
Ny text i inledningen för att tydliggöra ansvaret.
Under rubrik 1. Definitioner förtydligas 1.3 Ogiltig långtidsfrånvaro och 1.4
Oroväckande frånvaro tillkommer för att tydliggöra att även hög frånvaro med giltig
orsak behöver utredas och åtgärdas.
Under rubrik 3.2 Dokumentation tillkommer att dokumentationen av frånvaron ska ske i
den nya skolportalen som nu ska användas i Värmdö kommun.
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Bilagor tas bort och under rubrik 4 Skolornas främjande och förebyggande arbete
hänvisas istället till Skolverkets allmänna råd.
Under rubrik 5 proVarmdos uppföljning föreslås förändringen att närvarorapportering på
skolnivå ska kunna hämtas ur skolortalen fr.o.m. vårterminen 2015, samt att en samlad
bild av elevernas frånvaro (statistik över kommunala skolor) rapporteras till
utbildningsstyrelsen i delårsbokslut och bokslut. Individuella rapporter ska istället
inkomma till finansieringsnämnden för utbildning, vilket klargörs i rubrik 6 Anmälan till
finansieringsnämnden för utbildning.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling
Tjänsteskrivelse 2014-08-13
Riktlinjer för skolpliktsbevakning
Förslag till riktlinjer för att uppmärksamma, utreda
och åtgärda frånvaron i skolan.

Biläggs/Biläggs ej
Föreliggande
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Finansieringsnämnden för utbildning
Rektorer för kommunala skolor

Pia Andersen
Produktionschef

Anna Boman
Bitr produktionschef

