
TILTAK I SKOLEN VED BEGYNNENDE SKOLEFRAVÆR  
- anbefaling til skoler og barnehager 

 

• Registrer fravær og definer hva som er grensa for begynnende fravær og bekymring! 

• Det vises til skolens ordensreglement for fravær 

Alt ugyldig fravær bør tas opp med eleven og meldt til foresatte. Det bør også alltid meldes 

fra til hjemmet hvis en elev møter på skolen, men forlater skolen i skoletiden uten gyldig 

grunn. Kommer eleven for sent tre ganger, bør det tas opp med foresatte. Har skolen ellers 

grunn til å tro at eleven er borte fra skolen uten at de foresatte vet om det, bør foresatte varsles 

så snart som mulig. 

Konsultasjonsteam ved alvorlig skolefravær hos PPT Ytre Helgeland;  

Både skole og foresatte kan henvende seg til PPT YH på telefon eller e-post for å få råd i 

forkant av en konsultasjon. Marit Damås Mentzoni er kontaktperson for konsultasjonsteamet.  

Ta kontakt på 75 07 57 50 eller marit.damas.mentzoni@alstahaug.kommune.no ved behov.  

PPT Ytre Helgeland anbefaler at 7 dagers fravær (dokumentert og udokumentert) i 

løpet av ett semester utløser arbeid etter denne tiltakstrappa: 

Trinn 1 Kontaktlærer snakker med eleven og foresatte - samme dag 

• Orienter om fravær og legg til rette for dialog 

• Vurder behov for å iverksette tiltak og videre samarbeid  

Trinn 2 Møte med kontaktlærer, skoleadmin., elev og foresatte - innen 1 uke 

• Mål for møtet: Kartlegging av årsak/situasjonen, finne tiltak.  

• Tiltak planlegges og iverksettes – definer varighet 

• Ved behov – kontakt konsultasjonsteamet ved PPT YH 

Trinn 3 Samarbeidsmøte mellom skole og hjem 

• Mål for møtet: Evaluer tiltakene 

• Er det fortsatt behov for tiltak må man vurdere å lage ny tre ukers plan  

• Ved fortsatt bekymring – kontakt konsultasjonsteamet ved PPT YH 

Trinn 4 Kontakt konsultasjonsteam ved PPT YH  

• Etter mottatt henvendelse avtales oppstart. Oftest avtales først møte med 

eleven/foreldrene, og så med kontaktlærer og skoleadministrasjon. 
• PPT YH innhenter informasjon om eleven og skolefraværet. 

• Forslag til tiltak utformes i fellesskap (elev, hjem, skole, PPT). 

• Nytt møte etter 2-3 uker for å evaluere de foreslåtte tiltakene (tidspunkt 

fastsettes i første møte). Dersom f.eks videre henvisning er aktuelt drøftes 

også dette. 

• Eventuell videre oppfølging avtales direkte med de involverte.  
 

På hvert trinn må det vurderes om det er behov for å gå videre til neste trinn. 

 

Det bør tilstrebes å ha med eleven og/eller elevens stemme i hele prosessen! 
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