
Brosjyren er revidert skoleåret 2018/2019.  
Faglig innhold er utarbeidet av ei prosjekt-
gruppe i Molde kommune, i samarbeid med 
PPT for Ytre Nordmøre. Innholdet er basert  
på oppdatert og forskningsbasert kunnskap,  
viser særlig til boka av Havik (2018),  
«Skolefravær» med undertittelen  
«Å forstå og håndtere skolefravær  
og skolevegring».

Når skolefravær bekymrer oss  
– hva gjør vi?   

SKOLEFRAVÆR OG SKOLEVEGRING
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Skolehelsetjenesten ved skolen  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste:  
tlf 96 09 22 55
Barneverntjenesten:  
tlf 71 11 16 00

Hjelpeinstanser



Bekymringsfullt fravær  
– hva er det? 
De fleste barn og unge går på skolen frivillig,  
og uten problemer. Det er likevel noen som har 
vansker med å komme seg på skolen. Vi definerer 
bekymringsfullt fravær som månedlig fravær over 
15 %. Eleven kan være borte hele dager, eller bare 
deler av skoledagen. Dette kan være starten på en  
vegrende atferd. Når skolefravær varer over tid  
øker kompleksiteten. Dette krever et godt sam- 
arbeid mellom skole, hjem og støttesystemene 
rundt barn, foreldre og skole. For å forebygge 
og iverksette tiltak må foresatte og skole ta opp 
bekymring knyttet til fravær på et tidlig tidspunkt. 

Det er mange grunner til at barn og unge ikke klarer 
å gå på skolen. Det kan være individuelle faktorer, 
familiefaktorer og/eller andre miljømessige faktorer. 
Det kan være emosjonelle vansker, søvnvansker, 
vansker i samspillet mellom barn og foreldre, eller 
andre vansker i hjemmet. Stress og traumatiske 
erfaringer kan også spille en rolle. Faktorene kan 
trigges og forsterkes av forhold i skolen som 
mobbing, dårlig læringsmiljø, dårlig skole-hjem- 
samarbeid og høyt stress relatert til fag eller 
aktiviteter i skolen (Havik, 2018). 

Det er vanlig å skille mellom foreldremotivert og 
elevmotivert fravær. Sistnevnte er blant annet 
skulk og skolevegring. Foreldre og lærer må tidlig 
kartlegge hvorfor eleven ikke vil eller klarer å gå på 
skolen. Her finnes svarene på hvilke tiltak 
som i første omgang må settes i verk.

Sårbare perioder for å utvikle 
skolevegring?  
Skolevegring kan oppstå gjennom hele den skolepliktige  
alder, men det er en økt risiko i forbindelse med skole- 
start og overgang fra for eksempel barneskole til ung- 
domsskole. Skolevegring kan også oppstå i forbindelse 
med bytte av skole, ved oppstart etter ferier og etter 
perioder med sykdom. Oppmøtevanskene begynner 
vanligvis i det små, med fravær i noen timer, deler av 
dagen eller enkelte dager. Fravær er en stor risiko for 
mer fravær. Ofte blir skolevegringen tydeligere  
på ungdomsskolen, når kravene øker. 

Hvordan har de det? 
Vær oppmerksom hvis barnet eller ungdommen 
ofte klager over diffuse plager som vondt i magen,  
kvalme eller hodepine. Følg med om det utvikler 
seg søvnvansker, økt engstelse og sterke protester 
med gråt, trusler, sinne eller at de setter seg fysisk 
til motverge når de skal dra på skolen. Foresatte kan 
oppleve store vansker med å få barnet på skolen,  
og føler seg oftest svært maktesløse. 

Informasjon og samarbeid
Opplæringsloven slår fast at barn og unge både har  
plikt og rett til grunnskoleopplæring (§2-1). Ansvaret  
til foresatte er stort i forhold til å få barn og unge  
på skolen. Skolen skal være inkluderende og gi alle  
barn og unge en tilpasset opplæring etter egne evner  
og forutsetninger. Nest etter hjemmet er skolen  
den viktigste utviklingsarenaen for barn og unge.

Ta tidlig opp bekymring knyttet  
til fravær med skolen



Andre tiltak på skolen 
Gode rutiner for registrering og oppfølging av fravær  
er nødvendig for å oppdage skolevegring tidlig. 
Kunnskap om psykiske vansker, struktur og forutsig-
barhet i klassen, kombinert med god tilrettelegging, 
er viktige faktorer for å kunne forhindre utvikling 
av skolevegring. Det må arbeides med forhold ved 
skolen som kan skape vansker for eleven.  
Dette kan være det fysiske miljøet, klassemiljøet, 
faglig tilrettelegging og skolemiljøet generelt. 

Hva skjer videre? 
Dersom fraværet vedvarer skal elevens situasjon 
drøftes på skolens tverrfaglige arenaer eller på før-
henvisningsmøte med PPT. Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste, skolehelsetjenesten og Barneverntjenesten 
kan i samarbeid med skolen og foreldrene ha faste 
samarbeidsmøter rundt elever med bekymringsfullt 
fravær. Foresatte kan også ta direkte kontakt med 
hjelpeinstansene.

Dersom det er mistanke om at eleven kan ha psykiske 
vansker, og kommunale tiltak ikke hjelper, skal det  
henvises til Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).  
Ved skolevegring kan barnet og familien ha behov for,  
og god nytte av, hjelpetiltak gjennom Barnevern- 
tjenesten. Foresatte kan selv ta kontakt for å få hjelp,  
gjerne i samarbeid med skolen. Dersom det er mis- 
tanke om omsorgssvikt, eller et barn viser vedvarende 
alvorlige atferdsvansker, har skolen og/eller lærerne  
plikt til å informere Barneverntjenesten. Barnevern- 
tjenesten skal sikre at barn og unge ikke lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Informasjon om hvordan skolen møter elever med be- 
kymringsfullt fravær må være lett tilgjengelig for alle.  
Skolens ledelse må gå grundig gjennom fraværsrutiner  
med personalet ved starten av hvert skoleår. Informasjon 
om rutiner må gis foresatte, og holdninger om gyldige 
grunner til fravær må tydeliggjøres. Samarbeid om fra- 
værsreduserende tiltak må alltid drøftes tidligst mulig.  

Gode rutiner for kommunikasjon mellom hjem og skole 
er viktig. Et godt samarbeid er nødvendig for vellykket 
tilbakekomst til skolen, og oppnås best ved en åpen, 
praktisk og løsningsorientert holdning. Stort fravær på  
barnetrinnet må meldes ved overgang til ungdoms- 
skole, og fra ungdomsskole til videregående skole.  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skolehelsetjen- 
este og andre aktuelle instanser er viktige samarbeids- 
partnere i saker der elever har et bekymringsfullt skole- 
fravær. Hvis fraværet fortsetter trenger en å kartlegge  
grunnene til fraværet og hvilke faktorer som oppretthol- 
der fravær. Da trengs det hjelp fra støtteapparatet rundt.

Elevens situasjon kartlegges og det må utarbeides  
konkrete tiltak som evalueres jevnlig. Aktuelle tiltak  
etter første kartlegging kan være: endring av plassering  
i klasserommet, SMS kontakt om morgenen, senke  
de faglige kravene en periode, avgrense eksponering 
i form av muntlig fremføring, høytlesning o.l. I tillegg 
trengs ofte tiltak knyttet til trygghet og sosial mestring  
og ekstra fokus på struktur og forutsigbarhet. 

Gode relasjoner forebygger.  
Mellom lærer og elev, mellom  
elevene, men også mellom  
alle de voksne rundt.

Samarbeid er den viktigste 
nøkkelen!



1.  Foresatte skal levere skriftlig melding til  
 skolen ved alle typer fravær, også timefravær.  
 Alt fravær skal daglig registreres av kontakt- 
 lærer/faglærer. 

2.  Senest etter 3 dager med fravær:  
 Skal foresatte ta kontakt med skolen og melde  
 fra om årsaken til fraværet. 
 Etter 4 dager med fravær: 
 Skal kontaktlærer kontakte foresatte, dersom  
 de ikke har tatt kontakt med skolen.

3.  Ved gjentatt timefravær over 14 dager, der  
 foresatt ikke sender melding om fraværet til  
 skolen, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet  
 for å finne ut hva fraværet skyldes.

4.  Dersom en elev har høyt fravær over en  
 14 dagers periode, skal kontaktlærer ta dette  
 opp med elev og foresatte, varsle skolens ledelse  
 og ved behov drøfte fraværsreduserende tiltak.  
 Kontaktlærer varsler skolens ledelse skriftlig.

5.  Når skolens ledelse har fått skriftlig varsel fra  
 kontaktlærer, skal rektor uten opphold skriftlig  
 informere foresatte om at:

   • Skolen er bekymret for utvikling av skolefravær
   • Elevens rett og plikt til grunnskoleopplæring;  
 jfr. Opplæringsloven § 2-1 
   • Gi foresatte den kommunale brosjyren:  
 Når skolefravær bekymrer oss – hva gjør vi?

6.  Dersom fravær fortsetter: Innen 7 dager etter  
 varsling til ledelsen om høyt fravær, gis eleven  
 samtaletime hos helsesøster. 

7.  Dersom fravær fortsetter: Innen 14 dager etter  
 varsling til foresatte om høyt fravær innkaller  
 rektor foresatte, elev, kontaktlærer og helse- 
 søster til møte.1 Med foresattes samtykke, kan  
 PPT også innkalles. Gruppen drøfter elevens  
 situasjon og blir enige om tiltak.2

8.  Dersom fravær fortsetter til  tross for igang- 
 satte tiltak (punkt 7): Skal elevens situasjon,  
 etter 1 måned med tiltak, drøftes i skolens  
 tverrfaglige samarbeidsarenaer eller på  
 førhenvisningsmøte med PPT.
 
 Her drøftes: 
   • Ytterligere tiltak 
   • Behov for å utarbeide skriftlig plan der  
 oppgaver, ansvar og rolle til de ulike partene  
 beskrives og formaliseres.
   • Henvisning til PPT drøftes om det ikke allerede  
 er gjort.
   • Behov for å trekke inn ytterligere samarbeids- 
 instanser (fastlege, BUP, barnevern, Ressurs- 
 tjenesten etc).
   • Kartlegge skolemiljøet (gjennomføre Spekter).

Prosedyre for tidlig samhandling når elever har bekymringsfullt fravær

Bekymringsfullt  
fravær defineres  
som månedlig fravær  
over 15%

Fang opp 
og følg opp!

1 Møtet skal gjennomføres uavhengig av om det har vært gjennomført samtaletime hos helsesøster.
2 Elever med høyt fravær som kan skyldes kronisk sykdom/eller som er under behandling, skal 
 levere legeerklæring. Det må også i disse sakene utarbeides en plan for oppfølging/tiltak.


