
 
 

Grimstad kommunes retningslinjer for arbeid med skolenærvær og skolefravær 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

          

                   

 

     

  

 

               

               

               

                

 

 

              

NÅR SKAL VI VÆRE BEKYMRET (KRITERIER)? 

 Har en enkelttime eller mer med udokumentert fravær 

 Har høyt dokumentert fravær (sammenlignet med elevens tidligere 

fravær) 

 Har kommet for sent tre ganger på en måned 

 Møter opp på skolen, men forlater den igjen 

 Eleven møter ikke til første skoledag etter ferie 

FOREBYGGENDE PRAKSIS/DAGLIGE RUTINER 

 Foresatte skal gjøres kjent med forskrift til 

opplæringsloven § 3-38 om føring av fravær i 

grunnskolen på første foreldremøte på høsten – 

hvert skoleår 

 Føring av fravær skal gjøres daglig 

 Føring skal føres i dager og enkelttimer 

 Årsak til fraværet skal registreres 

 Kontaktlærer sikrer at elevens fravær er oppdatert 

ukentlig 

 Timelærer/faglærer/vikarer skal også føre fravær 

daglig 

 

FOREBYGGENDE PRAKSIS 

 Ha jevnlige samtaler med elevene om hvordan de har det på 

skolen (faglig og sosialt). Legg merke til endringer i atferd og 

skoleprestasjoner 

 Informer ved oppstart hvert semester om hvor elever kan 

henvende seg hvis de har behov for noen å snakke med (for 

eksempel helsesykepleier på skolen) Helsesykepleier kan 

gjerne selv informere ved besøk i klassene 

 Bidra til et godt skole– hjemforhold 

 Oppdater deg på denne retningslinjen for skolefravær ved 

skolestart  

 Utøv god klasseledelse 

 Bidra til at elevene får sin rett til et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring, oppfylt 

 

 



 
 

Begrepsforklaring 

I litteraturen og i praksisfeltet brukes mange ulike begreper på skolefravær og skoleavvisning. For å kunne identifisere og forstå utfordringen til 

den enkelte elev, og for å kunne sette inn egnede tiltak, er det nødvendig at skolen har en høy bevissthet rundt begrepene og hva som skiller 

dem fra hverandre. Rammen nedenfor beskriver Grimstadskolens forståelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolevegring uttrykkes ved elevens motvilje mot å gå på skolen (for eksempel fordi de blir 

mobbet, er spesielt sårbare overfor skolens krav og utfordringer eller har 

familieproblemer som gjør at de for eksempel føler at de har omsorgsoppgaver hjemme) 

Skolefobi/skoleangst handler om at elever er redde for skolen (irrasjonell, vedvarende 

frykt som skaper angst og som bidrar til at de nekter å gå på skolen) 

Skoleatferden kan i visse tilfeller være lik. Barn og unge med både skolevegring og 

skolefobi ønsker å unngå skolerelaterte situasjoner fordi de oppleves truende i mer eller 

mindre grad hos begge disse gruppene. Men – det er også en gradsforskjell her som 

skiller disse to fenomenene (skolevegring og skolefobi/skoleangst) fra hverandre. 

Angstfølelsen og ubehaget hos barn med skolevegring er mer vag og generalisert, og 

deres reaksjoner er ikke like intense som ved skolefobi (Scafer 2011, Lie 2021) 

Skulk kjennetegnes oftere av elever som misliker skolearbeidet, som kjeder seg, er lite 

interessert og motivert for skolearbeid og lekser. Har sjeldnere dårlig samvittighet, er mer 

trassig overfor voksne, er mer utagerende og småtøffe, trekkes mot andre stimulerende 

og appellerende aktiviteter utenfor skolen, er mindre engstelig og ikke bekymret for å gå 

på skolen, slik skolevegrere ofte er. De skjuler ofte fraværet sitt for foreldre. «Rene 

skulkere» har ikke problemer med å få venner, men de har ofte mer konfliktfylte 

vennskap. De blir ikke mobbet og har ingen redsel for å gå på skole 

 



 
 

 

Oversikt over faktorer som kan eller bør undersøkes/kartlegges (jf. begrepsforklaringen) 

(basert på fagboken Redde for skolen – om skolefobi og skolevegring, B. Lie 2021, Universitetsforlaget) 

TEMA: Punkter som bør være med i kartlegging av skoleforhold (ikke utfyllende) 

Faktorer i 
skolemiljøet 

 Har det vært hyppige utskiftinger av lærere eller vikarer? 

 Har eleven kommet tilbake på skolen etter lang sykeleie? 

 Er eleven ensom/uten venner? 

 Elevens samspill med skolekamerater i ulike sosiale situasjoner 

 Elevens sosiale omgang med medelever og lærere 

 Endringer i elevens liv på skolen? 

 Hendelser i skolemiljøet (for eksempel mobbing)  

 Er det noe i skolemiljøet som kan fremprovosere elevens skoleangstreaksjon? (for eksempel 
skolebygningen, brannalarm, skoleklokken, lærerens atferd, medelevers atferd, skolenederlag) 

 Er det spesifikke ting/situasjoner ved skolen som virker truende på eleven? 

 Praktisering av klasseromsregler 

Læring og fag  Sliter eleven med fagprestasjoner og dårlig fagmestring over tid? (faglig støtte og veiledning) 

 Hvordan er elevens motivasjon og mestringsopplevelse i fagene? 

 Utfordringer eleven har med skolens krav 

 Lærerens personlighet og undervisningsstil 

Individuelle 
forhold hos barnet 

 Har eleven svake fysiske ferdigheter? 

 Frykter eleven panikkanfall når foreldrene ikke er der? 

 Viser eleven depressive lidelser? 

 Hvordan er elevens sosiale og emosjonelle egenskaper (ferdigheter)? 

 Viser eleven angstreaksjoner i klasserommet? 

 Viser eleven utagerende atferd? 

 Nekter han/hun å gå på tur eller er ofte syk? 

 Hvordan er elevens utholdenhet, motivasjon og kreativitet? 

 Er det sosiale eller eksamensrelaterte situasjoner (prøver, tester, presentasjoner foran andre elever i 
klassen) eleven vil unngå? 

 Kan eleven være villig til å gå på skolen hvis en av de foresatte følger eller at ansatt henter? 

TEMA: Punkter som bør være med i samtale med barn og foresatte 

Foresattes 
beskrivelse av 
hvordan barnet 

 Hvilke typiske skoledagsrutiner den aktuelle familien har 

 Foreldrenes arbeidssituasjon 

 Hvordan skoledagen forberedes hjemme 

 Hvordan barnets atferd når det gjelder rutiner var før barnet begynte å nekte å gå på skolen 
 Når barnet begynte å vise de første tegnene på skoleavvisning 



 
 

fungerer i 
hjemmemiljøet 

Familierelasjoner 
 

 Forholdet mellom foresatte og barnet, og om barnet har vært vitne til dramatiske hendelser i 
familien (tragedie, vold, mishandling) 

 Om barnets foresatte (en av foresatte), søsken eller andre viktige personer for barnet er 
alvorlige syke 

 Om det har skjedd noen viktige forandringer i familien 

 Om barnet nylig har opplevd sorg (mistet noen i familien eller kjæledyr) 

Beskrivelse av 
barnets atferd 

knyttet til 
skoleavvisning 

 Hvordan oppfører barnet seg om morgenen før han/hun går på skolen? På søndag kveld? I 
perioden da barnet ofte ringer til foreldrene fra skolen? 

 Viste barnet angstreaksjoner og skolenekting tidligere? (begynte barnet å grue seg til å gå på 
skolen helt fra første klasse?) 

 Når nekter barnet oftest å gå på skolen: etter ferien eller i begynnelsen av hvert skoleår? 

 Hvordan blir barnets skoleavvisning håndtert hjemme? 

 Er det noen i familien som har hatt overdreven eller uvanlig frykt i visse situasjoner, eller frykt 
for skolen? 

Foresattes 
beskrivelse av 
hvordan barnet 

fungerer i 
skolemiljøet 

 Hvilke forandringer har skjedd på skolen? 

 Hva skjedde i løpet av skoledagen som gjorde at barnet forlot skolen og dro hjem? 

 Ringte læreren foresatte og fortalte at barnet forlot skolen? 

 Hvorfor bestemte foresatte seg for å la barnet komme hjem? 

TEMA ANDRE FORHOLD SOM KAN HA BETYDNING 

Andre forhold  Er det et minoritetsspråklig barn med svake språklige og faglige ferdigheter 

 Er det et særdeles begavet barn som kjeder seg? 

 Får eleven behandling utenfor skolen? 

 Har eleven problemer med å delta i gymtimene? 

 Kommer eleven for sent på skolen? 

 Har eleven hyppige besøk til helsesykepleier 

 Ber eleven ofte om å forlate klasserommet (gå på WC) 

 Tåler eleven lite bråk (lydsensitiv) 

 Kan det identifiserer spesielle endringer (karakterer, atferd m.m.) 
 

 

 



 
 

Aktivitetstrapp ved bekymring 
Fase  Hva  Hvem Ansvarlige 

Fase 1: Identifisering, kontakt og kartlegging 

Fase 1  Observasjoner 

 Samtaler elev/elever, foresatte, ansatte 

 Analyse av elevens faglige og sosiale utvikling 

 Sosiogram/Spekter 
 

Fortsatt bekymret? Gå til fase 2 

Kontaktlærer, andre voksne på skolen 
Kontaktlærer 
Kontaktlærer 
Kontaktlærer/sosiallærer/ledelsen 

Kontaktlærer 
Kontaktlærer 
Kontaktlærer 
Kontaktlærer 

Fase 2: Tiltak 

Fase 2 Planlegg iverksetting av aktuelle tiltak: 
 Tiltak på skolen: Faglig tilrettelegging, psykososial oppfølging, skolemiljø, 

klasseledelse 

 Tiltak i hjemmet 

 Tiltak i form av å kontakte aktuelle hjelpetjenester som PPT, helsesykepleier, ABUP, 
familiesenter, barnevern m.m. 

Hvis undersøkelsen viser at elevens fravær har sammenheng med elevens psykososiale 
skolemiljø, skal saksbehandlingen følge opplæringsloven kapittel 9A, og aktivitetsplanen 
(som ligger som mal/standardtekst i P360) skal benyttes.  

 
Gjennomfør planlagte tiltak 

 
Kontaktlærer 
 
Kontaktlærer/sosiallærer/ledelsen og 
hjemmet 
Kontaktlærer/sosiallærer/spes.ped.koord. 

 
Kontaktlærer 
 
Skolen og hjemmet 
Rektor 

Fase 3: Evaluering 

Fase 3  Resultatene av tiltakene 

 Prosessen 

 Samarbeidsrelasjonene 

 Har vi vært tro mot tiltakene? 

 Problemforståelsen. Har vi forstått hva det egentlig handler om? 
 

Når evaluering avdekker behov for justering, gå til fase 4 

Kontaktlærer/sosiallærer/ledelsen og 
hjemmet  
(Aktuelle hjelpetjenester) 
 

Kontaktlærer og skolens 
ledelse 

Fase 4: Justeringer og behov for ytterligere tiltak 

Fase 4  Tiltak 

 Mål 

 Strategi 

 Samarbeid 

 Problemforståelse 

Kontaktlærer/sosiallærer/ledelsen og 
hjemmet  
(Aktuelle hjelpetjenester) 
 

Kontaktlærer og skolens 
ledelse 



 
 

Aktuelle samarbeidspartnere        

(NB! kan kontaktes i ulike faser i saken) 

Samarbeidspartnere til skolen Beskrivelse 

Ressursteam på skolen Skolens ressursteam består av enhetsleder, fagleder, spes.ped. koordinator og sosiallærer. PPT møter en gang i måneden.  
Disse møtene skal ha et hovedfokus på systemrettet arbeid i skolene med tanke på bedre ordinær undervisning og redusert 
spesialundervisning. Eventuelle henvisninger fra skolen til PPT skal alltid drøftes i dette forumet. Kontaktlærer har et ansvar for å bringe 
saker inn for ressursteamet, etter å ha hatt dialog med foresatte om elevens vansker 

Basisteam Hver skole har sitt eget basisteam. Målet for arbeid i basisteam er å gi barn og unge som har behov for ulike tjenester fra kommunen et 
best mulig tilbud ut fra en helhetlig forståelse av situasjonen. Derfor sitter det faste representanter fra både skole, PP-tjeneste, 
helsesykepleier og barnevern i basisteam. Enhetsleder på skolen har ansvar for innkalling, referat og møteledelse. Som hovedregel 
inviteres foreldre/foresatte og barna til å delta på møtet når deres sak behandles. Saker skal ikke drøftes anonymt. 

PPT PPT er kommunens rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes (med behov for 
grunnskoleopplæring) opplæringssituasjon. PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige tilrådninger for enkeltelever, men jobber også 
systemrettet på skolene 

Ressursteam mot mobbing Ressursteamet skal hjelpe elever, foresatte, skoler og barnehager som opplever komplekse og alvorlige mobbesaker eller andre former 
for krenkelser, og som skolen eller barnehagen ikke har maktet å løse selv. Enhetene har fortsatt ansvaret, selv om ressursteamet har 
besluttet å ta saken til behandling. Ressursteamet er tverrfaglig sammensatt. Ressursteamet har instruksjonsmyndighet med hensyn til 
tiltak 

Tverrfaglig utviklingsteam (TUT)  

Familiesenteret Er et lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse hos barn og unge, og et tilbud til barn, unge, og et tilbud til barn, ungdom og 
foresatte, eller andre med ansvar for barn/ungdom 

Fastlege Fastlegeordningen legger føringer på hvilken primærlege skolen skal samarbeide med når det gjelder elevenes helseproblematikk. 
Fastlegen er en viktig aktør i laget rundt eleven, samtidig som det er også er fastlegen som henviser barnet til spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten Helsetjeneste ytt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Det er Staten gjennom de regionale helseforetakene som har plikt til å 
sørge for nødvendig spesialisthelsetjeneste til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten har flere oppgaver, hvorav undersøkelse og 
behandling er to viktige oppgaver. To sentrale instanser som elever og skole er i kontakt med, er HABU og ABUP.  

Familievernkontoret  

Barneverntjenesten Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppveksts- vilkår. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Offentlige instanser har melde - og 
opplysningsplikt under gitte vilkår 

SLT-koordinator SLT er en forkortelse for «Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak». SLT-modellen skal samordne rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat 
som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og 
relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket 

 

 

 

 



 
 

Aktivitetsplan for skolenærvær (legges som standardtekst i P360) 

Elevens navn og klassetrinn:  

Ansvarlig person/yrkestittel for aktivitetsplanen:  

Dato:  

 

Hva slags situasjon/episode har gitt grunnlag for bekymring? 

 

 

Hvilke undersøkelser er blitt gjort? 

TYPE UNDERSØKELSE  KONKLUSJON/SAMMENDRAG 

1. Samtale med eleven som viser tegn 
til skolevegring, skolefobi eller skulk 

 

2. Samtaler med foresatte  

3. Samtaler med ansatte som har en 
relasjon til eleven 

 

4. Sosiogram  

5. Observasjoner av samspill  

6. Analyser av elevens faglige ståsted 
og utvikling 

 

7. Annet?  

  

To alternative spor for videre saksgang 
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9A-sak opprettes

Ikke 9A-relatert skolefravær. Tiltaksplan for skolefravær fylles ut



 
 

 

Hva er målet(ene) med tiltak? 

HOVEDMÅL: 

 
DELMÅL 

INDIVID Delmål: 

GRUPPE Delmål:  

SYSTEM Delmål: 

HJEM Delmål: 

HELSE Delmål:  

 

Tiltaksplan for skolefravær: 
 Tiltak Tiltak ved avvik 

(Hva gjør vi når 
våre planlagte  
tiltak ikke lar seg 
gjennomføre) 

TIDSPUNKT FOR 
GJENNOM-
FØRING 

ANSVARLIG  
FOR GJENNOMFØRING 

TIDSPUNKT 
FOR 
EVALUERING 

KONKLUSJON ETTER 
EVALUERING 

INDIVIDTILTAK       
GRUPPETILTAK       
SYSTEMTILTAK       
TILTAK HJEMME       
HELSETILTAK       

 

 

Elevens mening/vurdering rundt planlagte tiltak (hvis eleven ikke har eller ønsker å ha en mening, må dette fremkomme i dette punktet) 

 

Foresattes mening/vurdering rundt planlagte tiltak (hvis foresatte ikke har eller ønsker å ha en mening, må dette fremkomme i dette punktet) 

 

Skolens opplevelse/mening rundt saken og planlagte tiltak: 

 



 
 

 

 

TILTAKSBANK 

1. Generelle pedagogiske hjelpetiltak som er rettet mot forbedring av 

skoleklimaet 
(basert på bøkene Redde for skolen – om skolefobi og skolevegring, B. Lie 2021, Universitetsforlaget Skolefravær, å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring, T. Havik 2021, Gyldendal 

Akademiske)       

          Aktuelle tiltak 

 

      

 

 

 

 

               

  

Tiltak som fremmer gode lærer-elev-relasjoner 

 Læreren er god rollemodell ved å alltid være høflig, vennlig, 

inkluderende og respektfull, også i konfliktsituasjoner 

 Læreren er en god rollemodell når det gjelder sosial 

samhandling i skolen. Elevene merker seg hvordan læreren 

forholder seg til ulike elever, og vil bruke dette som en 

referanse for hvordan de selv kan tillate seg å oppføre seg 

overfor hverandre 

 Læreren sørger for at eleven opplever å bli sett, akseptert og få 

positive bekreftelser 

 Læreren utøver både organisatorisk støtte/kontroll og 

emosjonell støtte (autoritativ klasseledelse). Autoritativ 

lærerstil henger sammen med gode skoleprestasjoner, god 

mental helse, god atferd og bedre relasjoner til medelever 

 Læreren utøver god læringsstøtte (fremme elevens glede av 

læring og opplevelse av faglig mestring, redusere opplevelse av 

stress) 

 

Tiltak som fremmer elevens faglige ferdigheter 

 Økt positiv forsterkning på skolen (spesielt v/skulk – flere studier viser 

at elever skulker på grunn av kjedsomhet). Skolen må oppleves 

engasjerende, et sted de føler seg ønsket, og et sted der voksne i 

skolen og medelever vil dem vel 

 For sårbare elever: Læreren legger til rette for elevens faglige og 

sosiale læring ved å strukturere oppgaver og gjøremål 

 For sårbare elever: noen barn får angst når de må velge noe, og 

angsten kan øke hvis det er mange muligheter. Det kan hjelpe å styre 

eleven forsiktig inn i en av valgmulighetene ved å utsette han/henne 

for gradvis for å ta beslutningen selv 

 For sårbare elever: benytte stillas-metoden (læreren støtter eleven i 

løsningen av arbeidsoppgavene og etter hvert reduserer støtten slik 

at eleven kan utføre aktiviteten alene) 

 For sårbare elever: Benytte modellering – Kvello-metoden i arbeid 

med skoleoppgaver (læreren forenkler oppgaven for eleven ved å gi 

eleven en modell for hvordan oppgaven kan løses, og når eleven 

lettere forstår oppgaven, blir han/hun mindre stresset og frustrert) 



 
 

          Aktuelle tiltak 

  Tiltak som er rettet mot å gjøre skolemiljøet forutsigbart og trygt 

 Forebyggende tiltak mot mobbing og andre former for 

krenkelser (mobbing oppfattes som en sentral risikofaktor 

for sykdom og kan være en utløsende årsak til skolevegring) 

 Hjelpetiltak som reduserer separasjonsangst (høyere risiko 

for separasjonsangst for barn som starter tidlig på skolen) 

 For sårbare elever: læreren skaper forutsigbarhet ved å 

forberede eleven på overganger (oppgaver, aktiviteter, ny 

lærer, vikarbruk i klassen mv.) Både foreldre og skole kan 

sammen bidra: 

o Gjøre overgangene oversiktlige og tydelige 

o Avtal tidspunkt for foreldremøte og 

utviklingssamtaler tidlig på høsten 

o Få tilsendt ukeplanen på forhånd 

o Bli møtt i skoleporten i en periode ved oppstart til et 

nytt skoleår eller etter langvarig fravær (avtalen må i 

så fall ikke brytes!) 

o Lærer kan ringe, sende SMS eller e-post like før 

skolestart å si: Jeg er her, jeg venter på deg. Jeg 

gleder meg til å se deg igjen på skolen på mandag kl 

8.30). Læreren kan også sende postkort om 

sommeren 

o Generelle tiltak: lik oppstart og avslutning av alle 

skoletimene, ha godt vakthold i friminuttene, være 

god klasseleder, skape god relasjonskompetanse hos 

læreren 

o Gradvis tilbakeføring etter langvarig fravær, sette 

realistiske mål, informasjon til medelever (avtale 

med eleven: hva skal vi si, hvem skal fortelle osv.) 

o Gi viktig og riktig informasjon til voksne på skolen 

som trenger det 

 

 

Hjelpetiltak som reduserer prestasjonsangst 

 Hjelpetiltak som reduserer prestasjonsangst (gjelder bla.  for 

elever som er redde for å prestere noe i klassen eller som er 

redde for ikke å prestere til prøver og eksamen). Kan kreve 

bistand av profesjonelle helsearbeidere. Tiltak kan være: 

o Emosjonell støtte (aksept for elevens emosjonell 

tilstand, oppmuntring og omsorg) 

o Instrumentell støtte (praktisk hjelp, leksehjelp, 

handlingsplaner, atferdstrening, selvregulering, hjelp til å 

få tillit til egen mestringsevne mv.) 

o Informasjonsstøtte (råd og veiledning og motivasjon til å 

mestre egne negative emosjoner) 

 



 
 

           Aktuelle tiltak 

 

  

Skolen skal ikke behandle, men samarbeide med helseinstanser og bidra med hjelpetiltak for å redusere sosial angst hos barn og unge 

 Læreren kan gjøre eleven tryggere ved å bevisstgjøre på hvordan de bruker kroppsspråket sitt og hvordan de kan kommunisere 

effektivt. Læreren kan trene elevene (gjennom rollelek/drama) til å utvikle en selvsikker stemme og bruke kroppsspråket på en 

overbevisende måte som for eksempel å stå rett, se inn i øynene til den som snakker og si bestemt «nei» og ikke mumle.  

  Læreren kan også lage en liste over barns rettigheter og ha det som «klasseregler.» I boken «Redde for skolen» (B.Lie, 2021, 

Universitetsforlaget) presenteres følgende forslag til modell mht. regler for barns sosiale atferd: 

 

 

Jeg har 
rett til...

å si "jeg vet 
ikke" uten at 

andre får meg 
til å føle meg 

dum

å si hva jeg 
trenger og 

mener

å be om mer 
tid til å tenke 
når jeg må ta 

en viktig 
avgjørelse

å nekte noe 
og si "stopp"

å be om hjelp

I fraværssaker som har sin årsak i psykiske 

plager eller psykisk lidelse, kan det være helt 

nødvendig og riktig å samarbeide godt og 

nært med andre tjenester innen egen 

kommune og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Det er uansett viktig å sette inn aktuelle tiltak 

– selv om skolen/foresatte venter på å få hjelp 

fra spesialisthelsetjenesten. 



 
 

2. Tiltak rettet mot å styrke elevens psykiske helse (emosjonell læring og sosial 

mestring)           Aktuelle tiltak 

 

  

Tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og sosiale ferdigheter 

Skolevegrere er ofte i en vanskelig situasjon sosialt. De strever med å få venner, 

har få venner, er mer beskjedne, mer sosialt tilbaketrukne og er oftere utsatt for 

mobbing. Elever som skulker skolen, har oftere «feil» venner, venner med dårlig 

innflytelse på dem. De har behov for hjelp til å få venner, bedre venner, nye 

venner. Eleven kan ha behov for ferdighetstrening og hjelp til å bryte negative 

mønstre. Det gjelder også elever med sosial angst (gjerne i tillegg til terapi) 

Skolen er et viktig sted for sosial ferdighetstrening, og når elever ikke kommer 

på skolen, går de glipp av denne læringen.  

Noen elever kan ha behov for: 

1. Spesifikk sosial ferdighetstrening: 

 Tiltak som gis individuelt 

 Tiltak som gis i gruppe 

 Tiltak som gis i hele klasser eller på hele skolen 

2. Multisystemiske tiltak, som innebærer at flere typer tiltak iverksettes 

samtidig, og at innsatsen rettes mot flere sosiale systemer som: 

 Familien 

 Skolen 

 fritidsaktiviteter 

Målet er å øke de sosiale ferdighetene for at de skal kunne etablere og 

vedlikeholde sosiale relasjoner. 

Aktuell litteratur for dette arbeidet: se heftet Utvikling av sosial kompetanse: 

Veileder for skolen (Jahnsen, Ertesvåg & Westrheim, 2007). 

For øvrig: svært viktig at læreren oppmuntrer til et inkluderende og 

imøtekommende læringsmiljø! 

Tiltak som fremmer emosjonell kompetanse og emosjonelle ferdigheter 

Psykiske plager (ikke nødvendigvis diagnoser) og ettervirkningene av disse, er 

en av hovedårsakene til elevers skoleavvisning (utvikling av skoleangst/fobi). 

Tiltak som fremmer emosjonell kompetanse handler om emosjonstrening og 

emosjonsregulering (tidlig fase – ikke vente å se) 

Det er viktig at læreren forstår og aksepterer elevens følelsesreaksjoner og de 

behovene som følelsene skaper. Emosjonell kompetanse handler om: 

 Å kunne identifisere og forstå egne følelser 

 Å håndtere følelser i sosial samhandling på passende måte 

 Å bruke sin emosjonelle bevissthet til å løse problemer 

 Å kunne håndtere frustrasjon og være i stand til å vente med å 

tilfredsstille egne behov 

 Å kunne vite hvordan og når man uttrykker følelser 

(Havighurst, 2015) 

Emosjonstrening som metode har blitt brukt for å støtte barn med 

atferdsvansker og depresjon, og som har vært utsatt for mobbing eller 

mishandling og vold, ofte i nære omgivelser. Treningen innebærer følgende: 

 Å være oppmerksom på barns reaksjoner 

 Å velge tid som passer for nærhet og samtale om følelser 

 Å lytte empatisk og akseptere barnets følelser 

 Å hjelpe barnet til å uttrykke følelsene sine verbalt 

I Grimstad har vi implementert tenkningen om traumebevisst omsorg (via 

RVTS-Sør). Kunnskap om den tredelte hjernen og perspektivet om at «Kids do 

well if they can» er gode innfallsvinkler til å lykkes med emosjonstreningen 



 
 

3. Spesifikke tiltak som gjelder registrering og oppfølging av elevers skolefravær 
 

         Aktuelle tiltak    

       

           

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når ansatte på skolen har et godt registreringssystem for å oppdage og registrere fravær, og dette 

blir gjort på en systematisk måte, kan kontaktlærere, faglærere og annet skolepersonell tidlig 

oppdage elever som har fravær fra timer, dager, fag, aktiviteter eller spesielle lærere. 

 Elevenes fravær skal gjennomgås hver uke, for å se etter tegn til skolevegring, skolefobi eller 

skulk 

 Skolen kan etablere et beredskapsteam for oppfølging av elevers skolefravær  

Ved bekymring/oppdagelse av mønster: 

- Kontaktlærer bør kontakte foreldre/foresatte og andre lærere som har eleven 

- Eventuelt også kontakte sosiallærer eller spes.ped.koordinator på skolen, helsesykepleier 

og/eller PPT 

- Det må kartlegges bredt for å se medvirkende årsaker til fraværet (eleven selv og foresatte blir 

viktige å innhente informasjon fra) 

- Kartleggingen må følges opp med en plan om tiltak 

- Foreldre/foresatte må raskt melde fra til skolen om fravær og mulig grunn til fravær – helst fra 

første fraværsdag. Skole og hjem må ha en avtale om slik kontakt 

- Foreldre/foresatte bør melde fra første fraværsdag uansett alder 

- Om eleven ikke kommer på skolen og foreldre ikke har gitt melding, må skolen kontakte 

hjemmet samme dag (viktig spesielt ved skulk). Det kan skriftliggjøres i avtalen 

 



 
 

Forebyggende til alle foresatte:  

 Rektor informerer foreldre/foresatte om betydningen av alle 

elevers tilstedeværelse på skolen, for den enkelte eleven og for 

læringsmiljøet i hele klassen 

 Skolen informerer foreldre/foresatte om ulike typer fravær, 

ulike grunner til fravær, om utvikling av gode og dårlige 

holdninger til fravær og om konsekvensene langvarig fravær 

kan ha for den enkelte, for familien, for klassen og for 

samfunnet (tips: reflektere sammen over «syk nok» til å være 

hjemme fra skolen, og når barna bør pushes på skolen selv om 

formen ikke er helt på topp)   

 Skolen informerer om handlingsveilederen og plan for arbeid 

med skolefravær.  

 Arrangere temakvelder om fravær fra skolen (jf. refleksjoner) 

Skolen kan samtale med det enkelte hjem om: 

 Hendelser som eleven har opplevd skremmende/truende 

 Mulighet for å ha en mentor/veileder/kontaktperson til eleven 

hvor de kan snakke om fag og lekser, stressende eller 

utfordrende situasjoner m.m. 

 Informere om at eleven får trening i selvreguleringsstrategier 

 Informere om at eleven får individuell veiledning 

/gruppeveiledning om skolearbeid og sosiale ferdigheter 

 Veiledning til hjemmet om forsentkomming, der 

foreldrene/foresatte veiledes om hvordan de kan forbedre 

kveldsrutiner og morgenrutiner 

 

4. Skolens strategier og tiltak rettet mot hjemmemiljøet  
          Aktuelle tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolen har følgende aktiviteter:  

 Skolen rapporterer om elevens skolefravær til familien og 

innhenter informasjon fra foreldre/foresatte om hvordan 

barnet forklarer skolefraværet 

 Det holdes jevnlig møter mellom koordinatoren/mentoren og 

foreldrene/foresatte, der barnet med skolevegring/skolefobi 

også deltar 

 Skolen og  PPT utarbeider – med assistanse fra 

foreldre/foresatte – en klar og konkret plan for hvordan 

eleven kan reintegreres, der man begynner med det som 

eleven klarer og er villig til å gjøre på skolen 

 I perioden der det iverksettes tiltak på skolen, informeres 

foreldrene/foresatte daglig, telefonisk eller digitalt 

 Skolen mobiliserer foreldrenes/foresattes nettverk hvis 

familien har problemer med å få barnet på skolen 

 Skolen etablerer leksehjelp for barnet 



 
 

Aktuelle tiltak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan foresatte kan hjelpe sitt barn som nekter å gå på skolen (Mindoljevic): 

 Å ta barnet med på skolen i korte perioder før skolestart slik at barnet kan oppleve at skolen ikke er et farlig sted å være 

 Følge barnet på skolen den første måneden etter skolestart 

 Snakke rolig og saklig med barnet om de negative følelsene som skaper bekymring hos barnet 

 Ha et møte med skolen (klassekontakten) for å informere om hva som er barnets problem. Foreldre og skole bør bli enig om en felles strategifor 

hvordan de skal få barnet (tilbake) på skolen 

 Ta kontakt med skolerådgiveren, som har erfaring med barn med skoleangst/fobi, hvis barnet fortsatt nekter å gå på skolen. Foreldre/foresatte bør 

følge rådene fra skolerådgiver konsekvent 

 Foreldre/foresatte som selv har angst, bør søke hjelp for å håndtere sin egen angstfølelse, for deres mentale tilstand kan påvirke måten de forholder 

seg til barnets angst på 

 Skape gode betingelser ved å finne et sted hjemme hvor barnet kan lære i fred og ro 

 Ikke gi opp, med være tålmodig og planlegge rolige morgenrutiner og kveldsrutiner for barnet. Gi klare instruksjoner til barnet. Det inkluderer ros og 

belønning 

 

Anbefalinger om hva foresatte til engstelige barn ikke skal (Sewell 2008): 

 Støtte barnet i å unngå konflikter 

 Gjøre for barnet det barnet selv kan gjøre 

 Bygge opp under unngåelsesstrategier hos barnet 

 Hjelpe barnets med enkle oppgaver eller ta beslutninger for barnet 

 Endre egne rutiner og familierutiner for barnets skyld 

 Overta barnets ansvarsoppgaver 

 Gi mindre oppmerksomhet til andre søsken på grunn av barnet som sliter med skoleavvisning 



 
 

5. Strategier og tiltak for å bringe eleven tilbake på skolen (re-integrering i et 

pedagogisk perspektiv)  
Aktuelle tiltak 

 

  
Det som kan fremme re-integrering, lette foreldrenes frustrasjoner og motivere til samarbeid med skolen, er iflg. Kerarney (2016): 

 Skolen lager en tidsplan i samråd med foreldrene og PPT for å re-integrere eleven. Det beskriver hva skolen, 

barnet og foreldrene/foresatte forplikter seg til for å oppfylle planen og forslag til hvordan man kan få hjelp 

til å kunne overholde den 

 Spesialpedagogiske tiltak der vilkårene for det er oppfylt 

 Bruk av alternativ opplæringsarena (Hommedal skolegård) der det er til barnets beste og der eleven er 

motivert for et slikt tilbud 

 I re-integreringsprosessen må det være daglig forbindelse med skolen digitalt eller via telefon og 

hjemmebesøk for å sikre kontakt med foreldre/foresatte og unngå eventuelle misforståelser. Skolen setter 

et bestemt tidspunkt på dagen når foreldrene/foresatte kan ringe til avtalt kontaktperson på skolen 

 Skolen informerer foreldrene/foresatte i samarbeidsmøter om integreringsplanen og prosedyrer for den 

gradvise tilbakeføringen til skolen. Foreldrene/foresatte informerer om deres syn på hvilke tiltak som kan 

brukes i integreringen 

 Det kan være hensiktsmessig å dele opp undervisningen i mindre økter over kort tid og utforme milepæler 

for hva som skal gjøres daglig og ukentlig 

 Det utformes korte, definerte tiltak som gjennomføres fra uke til uke for å gi muligheter til å gjøre endringer 

i langtidsplanen (aktuelt hvis re-integreringen skal strekke seg over en lang tidsperiode) 



 
 

                Aktuelle tiltak 
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Hva kan foresatte gjøre? (B. Lie, redde for skolen, om skolefobi og skolevegring, Universitetsforlaget 2021): 

 

 Barnet må ikke presses til å møte på skolen, men støttes til å møte frem så mye som mulig 

 Barnet må få hjelp til å bli mer selvstendig og ikke beskyttes for mye. Når barnets etter hvert klarer å takle utfordringene, bør det få mindre 

oppmerksomhet 

 Foreldrene/foresatte kan gi barnet flere utfordringer når barnet klarer seg og viser mestringsfølelse 

 Barnet kan lage en liste over det hun/han kan (for eksempel gå til skolen, leke med venner og overnatte hos venner). Det barnet klarer, får 

barnet ros/belønning for, og det barnet ikke klarer, må trenes opp ved hjelp av foreldrene. Det må foregå i barnets tempo og med oppmuntring 

underveis 

 Foreldrene/foresatte bør lære barnet å være selvstendig og redusere støtten underveis. Det er ikke anbefalt å være ettergivende og 

overbeskytte barnet bare fordi barnet er engstelig og sårbart 

 Barnet må lære at foreldrene/foresatte ikke er tilgjengelig hele tiden 

 Separasjonsangst kan melde seg på nytt hvis barn og unge opplever sterkt stress eller hjemlengsel på leirskole, men symptomene kan forsvinne 

fort hvis barnet får redskaper til å kunne takle angsten (kognitiv terapi) 

 Det er nyttig for barnet å lære å håndtere hvor grensene for utfordringer går, men også våge å gå utover disse grensene 

 Foreldre/foresatte bør ikke vi sin bekymring hvis barnet får sin angstfølelses tilbake etter re-integrering, men skolen bør kontaktes og det bør 

undersøkes om det er nye forhold som skaper angstfølelse. Barn med angstrelatert skolefravær må læres at det er tankene om gjør dem redde, 

og ikke skolen. Barna bør også lære at de ikke skal være hjemme hvis de ikke er syke og at de ikke er syke hvis de bare er utilpass.  

 Foreldrene/foresatte skal hjelpe barnet til å bli konfrontert med frykten sin og ikke gi opp. Det er viktig å minne barnet på at angstfølelses går 

over, for det har de opplevd før, og da ble det borte 

 Ofte hender det at barnet ber foreldrene/foresatte om å få være hjemme bare én dag og lover å gå på skolen dagen etter. Det beste er da at 

foreldrene ikke gir etter, for det er ingen garant for at barnet går på skolen dagen etter.  

 Læreren bør ikke sende barnet hjem når det sier at det ikke føler seg bra, men heller kontakte foreldrene og snakke med dem først 

 Det skjer av og til barnet prøver å manipulere foreldrene/foresatte til å få være hjemme under påskudd om at dagen på skolen var elendig, og 

de kan dramatisere eller dikte opp detaljer om hvor ille det var.  


