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Felles rutinar for elevfråvær for Nissedalskulen 
 
Målsetting: Kvalitetssikre tiltak knytt til elevar som har stort skulefråvær 
 
 
Ansvarsfordeling 

 Det er føresette sitt ansvar at elevane møter på skulen. 

 Det er føresette sitt ansvar å gje melding til skulen ved elevfråvær. 

 Det er lærarane og kontaktlærarane sitt ansvar å registrere fråvær. 

 Det er rektor sitt ansvar at det blir sett inn tiltak ved fråvær. 

 Det er skulen/rektor som har opplæringsansvaret sjølv om eleven blir tilvist til andre 
instansar. 

 

 
Rutinar ved elevfråvær 
Ansvar: Kontaktlærarar og lærarar 
 

1. Alle skuletimar startar med at læraren registrerer alt elevfråvær. Lærarane gjev oversikta 
til kontaktlærar (Alternativt: Fråværet blir registrert i Fronter.) 
 

2. Kontaktlærar fører inn fråværet digitalt eller i dagbok (Kva passar best?) 
 

3. Kvar månad utarbeidar kontaktlærar ein oversikt over fråværsdagar for alle elevar i 
klassa si. Kontaktlærar tek kontakt med føresette eller skuleleiinga dersom det blir 
registrert fråvær over fem dagar i månaden. Det skal gjerast ei vurdering av om fråværet 
er bekymringsfullt og om tiltak må setjast i verk.  

 
4. Det skal bli levert skriftleg melding første dag på skulen etter fråværet. Meldinga skal 

vere signert av føresette. Kontaktlærar tek kontakt med føresette dersom melding ikkje 
ligg føre.  
 

5. Etter tre dagar med samanhengande fråvær, kontaktar føresette skulen. Dersom dette 
ikkje skjer, tek skulen ved kontaktlærar kontakt med heimen. 
 

6. Dersom eleven forlat skulen utan løyve, eller må forlate  pga sjukdom eller anna, ringar 
kontaktlærar dei føresette raskast mogleg.  

 



  

 

Tiltak ved stort fråvær 
Ansvar: Kontaktlærar og/eller rektor, sjå kvart punkt.  
 

1. Ved fem dagars enkeltfråvær i ein månad, kontaktar skulen ved kontaktlærar føresette. 
Det same skjer dersom det er registrert enkelttimefråvær på over ti timar i månaden sjølv 
om fråværet er godkjent av føresette. Kontaktlærar ringjer føresette. Rektor sender brev.  
 

2. Har ein elev ti enkeltdagar og/eller stort timefråvær i løpet av to månader (gjeld også 
dokumentert fråvær), kallar kontaktlærar inn dei føresette til møte der også 
skulehelsetenesta og eleven møter. Referat skal skrivast og signerast av elev, føresatt 
og kontaktlærar. Referatet skal lagrast i ephorte. 
 

3. Om fråværet held fram etter iverksatte tiltak, skal rektor i samband med PPT eller andre 
instansar avgjere om t.d. fastlege, BUP eller barnevern skal bli involvert i saka. Ein skal 
halde seg til vanlege rutinar vedr. samtykke frå føresette. 
 

4. Rektor vurderer om skulen skal sende bekymringsmelding til barnevernet dersom eleven 
sitt oppmøte på skulen ikkje blir betra etter igångsette tiltak. Normalt skal føresette bli 
varsla før bekymringsmelding blir sendt. 
 

I tillegg til dei faste rutinane skal det leggjast til rette for dialog med dei føresette og eleven.  
 
 
 


