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ÅRSAKENE TIL ALVORLIG SKOLEFRAVÆR ER 
SAMMENSATTE 



PPTS ROLLE I FRAVÆRSSAKER

• Hver skole har sin faste kontaktperson i PPT. Pedagogisk-
psykologisk rådgiver har ansvar for oppfølging av elever som blir 
henvist PPT for bekymring for fravær.

• Elever drøftes også i skolens ressursteam med PPT til stede.

• PPT jobber konsultativt og med henviste saker.

• PPT har et kompetanseteam for fravær som har i oppgave å 
veilede og bistå kollegaer i fraværssaker.

• Nærværsprosjekt med fokus på forebygging av alvorlig 
skolefravær.



ARBEID I FRAVÆRSSAKER

• Analyse ut fra tiltakssirkel

• Innhenting av mer informasjon

• Elevsamtale/kartlegging

• Samarbeidsmøter med (elev), foresatte, 
skole og evt. aktuelle samarbeidspartnere

• Samarbeidsavtaler/opptrappingsplaner og 
tiltaksplaner. Eventuell sakkyndig vurdering.

• Samarbeid med evt. andre instanser
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PPTS FRAVÆRSTALL BSK OG USK- HØSTEN 2022 (PER 10.11.22)
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Konsulterte (PPT har 

deltatt/avtalt 

konsultasjonsmøte 

høsten 2022)

Henviste Sum Helt borte fra 

skolen

Barneskole 14 (23) 27 (30) 41 (53) 9 (8)

Ungdomsskole 10 (27) 58 (65) 68 (92) 19 (16)

I parentes er tall fra mars/April 22



NÆRVÆRSPROSJEKTET- AUGUST- JANUAR 22/23

• To PP-rådgivere med 50% stillinger inn i prosjektet

• 4 skoler ble invitert og deltar

• Målsetning med prosjektet er å jobbe med systemet på skolen slik at 
fraværet avdekkes tidlig og antall elever med alvorlig langvarig skolefravær 
reduseres.
• Implementere modell for å oppdage elever tidlig gjennom kunnskap og gode rutiner

• Innføring av nærværsteam i skolens ressursteam, ca 1 gang per måned

• Gjennomgang av bruk av Tiltakssirkelen, forslag til tiltak og samarbeidsavtale.



SUKSESSFAKTORER I FRAVÆRSSAKER

• Godt samarbeid mellom elev, hjem, skole, PPT og andre instanser 
er en nøkkelfaktor. Felles forståelse og enighet i arbeidet og 
tiltakene.

• Regelmessige og hyppig samarbeid i saken.

• Tilgang på elevens stemme for å kunne skreddersy tiltak og å få 
eleven på laget.

• Vi tror implementering av nærværsmodellen vil bidra til å øke 
skolenærvær.



FRA PLAN TIL  HANDLING



OLA OG KARI – TO FRAVÆRSSAKER I 2022


