PSYKOLOGISK INTERVENTION FÖR ELEVER MED PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO
- psykologisk intervention til elever med bekymrende fravær
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Kära förälder och skola

Vad är Back2School?

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har
också skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den
verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha
ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Många
barn har problematisk frånvaro i skolan och orsakerna till frånvaron kan se olika
ut. Gemensamt för frånvaron är att det kan påverka barnens kunskapsmässiga
utveckling och psykiska hälsa negativt. I Sverige är problematisk skolfrånvaro
ett samhällsproblem och de negativa konsekvenserna för barn och familjer
kan vara omfattande. Barn- och elevhälsans uppdrag är bland annat att stödja
den pedagogiska verksamheten och föräldrar till elever med problematisk
skolfrånvaro. Syftet är att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro
tillbaka till en skolgång som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Det finns bred kunskap om problematisk skolfrånvaro och vad som behöver
göras i främjande och förebyggande syfte. Däremot finns det lite forskning
i Sverige som pekar på en evidensbaserad metod för elever med etablerad
problematisk skolfrånvaro. Back2School är en interventionsmodell som
har god evidens och används i övriga nordiska länder med syfte att jobba
åtgärdande och förebyggande med problematisk skolfrånvaro. Back2School
vänder sig till alla elever med problematisk skolfrånvaro från förskoleklass
till årskurs nio i Gullspångs kommun. Interventionen ingår i rektors
elevhälsoarbete.
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Interventionen
Varningssignaler att beakta
• Tidiga tecken på frånvaro i den frivilliga förskolan
• Utveckling av problematisk skolfrånvaro börjar oftast med
		giltig/anmäld frånvaro
• Elevens frånvaro börjar bilda ett mönster, t.ex. vissa veckodagar,
samband med vissa lektioner eller andra samband också kallad
ströfrånvaro
• Eleven är frånvarande utan att vara frånvaroanmäld eller ledig
• Eleven blir borta ovanligt länge i samband med t.ex. sjukdom
• Eleven är ofta sjuk med diffus sjukdomsbild t.ex. magont eller
huvudvärk
• Eleven kommer ofta för sent eller uttrycker att hen vill gå hem/går
ofta hem under skoldagen
TRYCKANVISNINGAR
• Vårdnadshavare signalerar att de har svårt att få eleven till skolan
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Vad kan du göra vid oro kring elev som
inte kommer till skolan eller på något annat
sätt missar undervisningen?
Du kan vara förälder, anhörig, lärare, kompis, skolpersonal, hälso- och
sjukvårdspersonal, personal inom Barn- och familjeomsorgen eller annan
viktig vuxen i elevens liv. Kontakta elevens mentor för att påtala din oro.
Mentor dokumenterar närvaron dagligen och ska i sin tur rapportera till sin
rektor, som är ansvarig för att en kartläggningsplan upprättas, genomförs
och utvärderas. Barn- och elevhälsans olika professioner kan stödja mentor
i kartläggningsarbetet. Har eleven etablerat en långvarig problematisk
skolfrånvaro kan Back2School interventionen vara lämplig.

Kontaktuppgifter
Skolkurator
b2s@gullspang.se
0551-36148

Skolpsykolog
b2s@gullspang.se
0551-36162

