
 

 

 

Elever som uteblir fra skolen 

- Informasjon om rutiner 



 

 

De aller fleste barn og unge går på skolen hver dag, men i løpet av ti år har de 

aller fleste elever fravær fra skolen. Det kan skyldes sykdom eller skade, legetime, 

spesielle familiære hendelser eller kanskje en forsovelse eller to… 

 

Når en elev er mye borte fra skolen, kan det får store konsekvenser for eleven.  

Ved stort fravær er det alltid tre parter som er en del av løsningen: Skolen, 

foresatte og eleven selv. 

 

Det kan være flere grunner til at en elev har høyt fravær. For skolene i Birkenes 

kommune er det utarbeidet en felles rutine for oppfølging av fravær, uavhengig 

av omfang og årsak:  
 

Faser for tidlig innsats ved skolefravær 
1. Hvis en elev er borte eller skal forlate skolen i løpet av dagen, melder 

foresatte til skolen om årsak samme dag. 
2. Hvis skolen ikke får melding om slikt fravær (se punkt 1), kontakter skolen 

hjemmet for å etterspørre elven og årsak til fraværet. 
3. Det skal innkalles umiddelbart til møte på skolen hvis en elev er borte fra 

skolen 
a. Fem dager sammenhengende 
b. 25% fravær i løpet av tre uker 
c. Eller forlater skolen/kommer sent tre ganger eller mer i løpet av tre 

uker 
Oppfølgingsmøte skal avholdes etter tre uker, med de samme deltakerne 

som i første møte.  

4. Dersom iverksatte tiltak ikke har effekt, kontakter skolen Ressurssenteret 

for videre oppfølging.  

 

Det er viktig å sette inn tiltak tidlig. Fravær over lengre tid kan gjøre det vanskelig 

å komme tilbake til skolen 

 

 

Behandlet i Tjenesteutvalget 11.06.2018 sak( 037/18 ) med følgende vedtak: 

1. Birkenesskolen følger Utdanningsdirektoratets anbefaling med en streng praksis i forhold til permisjoner  
2. Tidlig innsats legges til grunn i forbindelse med oppfølging av fravær i tråd med utarbeidet informasjon som 
er vedlagt saken  

 

 


