
Rutiner elevfravær Sørbø skole 

De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problem. Det er likevel noen elever som 

har vanskeligheter med å komme seg på skolen av ulike grunner. Fravær av den 

obligatoriske opplæringen kan være gyldig eller ugyldig og skyldes ulike forhold. 

Skolevegring eller urovekkende skolefravær må fanges opp, og disse rutinene skal være en 

hjelp til hvordan vi på Sørbø skole jobber. 

Klikk her for å lese om Sandnesskolens egen veileder for skolefravær. Sørbø skole bygger 

sine rutiner på denne veilederen. 

Urovekkende skolefravær kan kjennetegnes ved følgende:  

- Eleven kommer på skolen, men forlater skolen i løpet av dagen 

- Sporadisk fravær fra enkelttimer og hele/halve dager uten gyldig grunn 

- Når barnet viser stor motstand mot å gå på skolen uttrykt ved sinne, gråt, redsel, 

protest og frustrasjon 

- Eleven kjenner på frykt/angst og kan klage over å ha “vondt” 

- Eleven kan være innagerende og trenger ikke ha atferdsvansker 

Tidlige tegn på urovekkende skolefravær kan være: 

- Forsentkomming 

- Sporadisk fravær fra enkelttimer 

- Tegn på mistrivsel 

- Ekstremt innesluttet eller sjenert 

- Er svært utrygg ved skolestart eller ved skolebytte, og ordinære tiltak for å trygge 

eleven hjelper ikke 

- Snakker aldri høyt i klassen 

- Snakker ikke med voksne eller medelever eller bare utvalgte voksne eller medelever 

- Viser motstand mot å være ute i friminuttene eller er avhengig av at en bestemt 

voksen eller medelev er tilstede 

- Har ofte fysiske plager, som vondt i magen eller hodet 

- Gir nonverbalt og verbalt uttrykk for å være nedstemt eller redd 

- Trekker seg tilbake fra sosial samhandling og eller skolerelaterte aktiviteter 

- Viser motstand mot å delta eller forsøker å unngå enkelte fag, situasjoner eller 

aktiviteter på skolen 

- Ringer ofte hjem i skoletiden og ønsker å gå hjem i løpet av dagen 

Føring av fravær 

Kontaktlærer er den som er ansvarlig for å registrere elevfraværet elektronisk i 

fraværsprotokollen i google. Registrering av fraværet skal skje regelmessig slik at 

urovekkende skolefravær kan oppdages tidlig. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1rgouDtg-xhFXq0m-b8eXdOXeMCBnwQWh


Ved sykdom/gyldig fravær (melding): 
Når Hva Ansvar Merknad 
Ved fravær Foresatte sender epost eller 

melding til kontaktlærer med 
begrunnelse for fraværet før 
kl. 8.00 

Foresatte  

Ved fravær Dersom foresatte ikke har gitt 
beskjed om fravær, tar 
kontaktlærer kontakt med 
hjemmet. 
1.-2. trinn - Før 08:30 
3.-7. trinn - Senest etter 1.økt 

Kontaktlærer  

Etter 10 dagers 
fravær i løpet av 
skoleåret. Dette 
gjelder ikke 
fravær som det 
er søkt 
om/avklart på 
forhånd.  

Kontaktlærer tar kontakt med 
foresatte.  

Kontaktlærer 
informerer sin 
avdelingsleder 

Her vurderes og 
diskuteres årsaken 
til fraværet og hva 
som skal til for å 
minske dette.  

Etter ytterligere 
5 dagers fravær 

Foresatte kalles inn til møte 
med kontaktlærer og 
avdelingsleder.  

Kontaktlærer 
informerer 
avdelingsleder 

Dersom det ikke 
kan dokumenteres 
kroniske 
sykdommer og 
fraværet ikke 
bedres, vurderes 
det videre 
tiltak/andre 
instanser som må 
kobles inn.  

Fast punkt på 
utviklingssamtale
n 

Fravær er fast punkt på 
utviklingssamtalen 

Kontaktlærer  

Langvarig 
sammenhengend
e fravær av 
helsemessige 
årsaker (over en 
uke) 

Kontaktlærer ber foreldrene 
om legeerklæring som lagres i 
360 

Kontaktlærer  

Forseintkomming 
Forsentkomming, 
3 ganger eller 
mer på 3 uker 

Kontaktlærer sender melding 
til foresatte for å høre om det 
er grunn til forsentkommingen 

Kontaktlærer  

Om 
forsentkomming
en vedvarer 

Kontaktlærer kaller elev og 
foresatte inn til møte 

Kontaktlærer 
som så 
informerer 
avdelingsleder 
der en 

 



diskuterer 
videre tiltak.  

Ved ugyldig fravær/skulk 
Ved første gang Foresatte og elev blir innkalt 

til møte med kontaktlærer 
Kontaktlærer  

Ved andre gang Foresatte og elev blir kalt inn 
til møte med kontaktlærer og 
rektor 

Kontaktlærer 
informerer 
rektor.  

 

Dersom dette 
vedvarer 

Saken drøftes i ressursgruppe.  Kontaktlærer 
informerer 
rektor 

Det diskuteres 
videre tiltak/koble 
på andre instanser 

Kroppsøvingsrelatert fravær, inkl. glemt tøy 
Eleven har 
fravær, eller ikke 
med 
kroppøvingsklær 
tre ganger i løpet 
av to mnd 

Foresatte informeres Kontaktlærer  

Dersom dette 
vedvarer 

Elev og foresatte blir kalt inn 
til møte med 
skolehelsetjenesten 

Kontaktlærer 
informerer 
avdelingsleder. 
Avdelingsleder 
kontakter 
skolehelsetjene
sten.  

Det diskuteres 
videre tiltak/andre 
instanser som kan 
kobles inn.  

 

 


