Tjänsteutlåtande
2021-11-12
Dnr BGN 2021/248-69
KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Utredare
Karin Ottander
BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-12-08

Godkännande av ny rutin avseende rapportering
av skolfrånvaro
Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att nämnden ska ges rapport
avseende antal inledda frånvaroutredningar var tredje månad.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att nämnden ska ges en samlad
rapport avseende skolornas uppföljning av de elever som har en hög
frånvaro två gånger årligen (per den 15 november samt per den 15 maj).

Sammanfattning
En översyn av kommunens rutin för rapportering av skolfrånvaro har gjorts.
Sammanfattningsvis innebär den nya rutinen att skolorna löpande under läsåret
anmäler antal inledda frånvaroutredningar och att dessa rapporteras till barnoch grundskolenämnden var tredje månad. Vidare föreslås skolorna att redovisa
en uppföljning av de elever som har en hög frånvaro två gånger per läsår (per den
15 november samt per den 15 maj) vilket kommer att rapporteras på barn- och
grundskolenämndens juni- samt decembersammanträde. Med hög skolfrånvaro
avses i detta sammanhang elever med över 20 procent frånvaro den senaste
månaden.
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Ärendet
Enligt skollagen (2010:800) 7 kap. ska elever i de obligatoriska skolformerna
delta i den verksamhet som skolan anordnar. Om en elev är borta från skolan ofta
eller länge måste rektor utreda orsak till frånvaro. Det gäller oavsett om det är
fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. När skolan har påbörjat en utredning om en
elevs frånvaro ska rektor se till att huvudmannen får information om frånvaron
så snart som möjligt. Fristående skolor ska informera sin huvudman och därefter
hemkommunen då en frånvaroutredning har inletts.

Täby kommuns rutin avseende rapportering av skolfrånvaro
En översyn av kommunens rutin för rapportering av skolfrånvaro har gjorts.
Bakgrunden för denna översyn har bland annat varit att ett behov av tydligare
instruktioner till skolorna har identifierats samt ett behov av att tydliggöra
skillnaden mellan å ena sidan anmälan rörande skolans oro över hög frånvaro
och å andra sidan orosanmälan till socialtjänsten.
Skolverkets senaste rekommendationer för huvudmän är att stötta och följa upp
rektorernas arbete med uppföljningen av skolornas frånvarostatistik. Mot
bakgrund av att tillförlitlig rapportering av frånvaro är ett centralt underlag för
kommunens främjande och förebyggande arbete framkom ett behov av att införa
nya rutiner rörande skolornas rapportering av skolfrånvaro.
En ny rutin som fördes in inför läsåret 2021/2022 är att alla skolor, oavsett regi,
ska göra en uppföljning av de elever som har en hög frånvaro två gånger per läsår.
Med hög skolfrånvaro avses i detta sammanhang elever med över 20 procent
frånvaro den senaste månaden.
Uppföljningen omfattar rapportering av frånvaron i procent, om eleven riskerar
att inte nå kunskapskraven samt de åtgärder som har vidtagits. Genom att
fastställa rapporteringsdatum tillsammans med en procentsats (20 procent
frånvaro senaste månaden) skapas tydliga, enhetliga riktlinjer för skolornas
uppföljning. De nya rutinerna säkerställer att kommunen, i sin roll som
huvudman så väl som hemkommun får information om att en frånvaroutredning
har påbörjats.
Sammanfattningsvis innebär den nya rutinen att skolorna löpande under läsåret
anmäler antal inledda frånvaroutredning samt att dessa rapporteras till barn- och
grundskolenämnden var tredje månad. Vidare ska skolorna redovisa en
uppföljning av de elever som har en hög frånvaro (20 procent frånvaro senaste
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månaden) två gånger per läsår (per den 15 november samt per den 15 maj) vilket
kommer att rapporteras på barn och grundskolenämndens juni- samt
decembersammanträde.

Ekonomiska överväganden
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.
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