
 
 

ENKÄT OM  SKOLPLIKTSBEVAKNING OCH OGILTIG FRÅNVARO  
 
 
Kontaktuppgifter 
 

Kommun:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Förvaltning (motsvarande):……………………………………………………………….…………………………… 
 

Namn:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-post adress:…………………………………………………............... Telefon:..................……………………… 
 
 
 

 Skolpliktsbevakningen 

1 a Har kommunen ett register över skolpliktiga barn 
folkbokförda i kommunen? 

 Ja                 

 Nej              Gå till fråga 2  

1 b Hur ofta uppdateras registret med in- och 
utflyttningar? 

 

 

 

 

Dagligen 

Varje vecka 

Varje månad 

Annat, …………………………………..

2 Har kommunen register över i vilka skolor de skolpliktiga barnen går? 

  Ja Nej Ej aktuellt (inga elever) 

a Elever i kommunens egna skolor    

b Elever i fristående skolor i kommunen    

c Elever i andra kommuners skolor    

d Elever i fristående skolor i andra kommuner    

e Elever i SIS (Statens institutionsstyrelse) vårdhem    

f Elever i HVB- hem (hem för vård och boende) eller i 
familjehem 

   

g Elever i specialskolan för döva och hörselskadade    

h Elever som fullgör skolplikten på annat sätt (Skollagen 
10 kap. 4 §) 
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Om ja på någon eller någon av frågorna 2 a – h, 

Hur ofta uppdateras registret/registren med in- och utflyttningar och skolbyten? 

  Löpande Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
termin 

Varje 
år 

Ej 
aktuellt 

a För elever i kommunens egna skolor       

b För elever i fristående skolor i kommunen       

c För elever i andra kommuners skolor       

d För elever i fristående skolor i andra 
kommuner 

      

e För elever i SIS (Statens 
institutionsstyrelse) vårdhem 

      

f För elever i HVB- hem (hem för vård och 
boende) eller i familjehem 

      

g För elever i specialskolan för döva och 
hörselskadade 

      

h För elever som fullgör skolplikten på annat 
sätt (Skollagen 10 kap. 4 §) 

      

4 a 

 

 
4 b 

Finns det barn i skolpliktig ålder, folkbokförda i 
kommunen, som inte är skolplacerade därför att de 
varaktigt vistas utomlands? 

Om ja,  
Ungefär hur många (vårterminen 2007)………………… 

 

 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

5 Kan elever byta skola när som helst under året? (Avser 
skolbyte som inte beror på flytt eller särskilda 
omständigheter.)  

Svara utifrån förutsättningen att det finns plats i den önskade 
skolan och att föräldrarna är överens om önskemålet att 
byta. 

 

 
Ja 

Nej 

6 Är skolbyten vanligt förekommande (bland elever som 
är folkbokförda i kommunen och inte flyttat inom 
kommunen)? 

Med ’vanligt’ menas att det är fler än enstaka fall på varje 
skola  

Sätt ett eller flera kryss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, inför nytt läsår 

Ja, vid terminsskifte 

Ja, under pågående termin 

Nej 

Vet ej 



 
Asylsökande barn i grundskoleåldern 

7 a Har kommunen under innevarande läsår haft 
asylsökande barn i skolpliktig ålder som flyttat till 
kommunen? 

 

 

 

Ja                

Nej               Gå till fråga 10 

Vet ej                Gå till fråga 10 

 Information från Migrationsverket 

 Förälder/anhörig tog kontakt. 

7 b Hur fick kommunen information om att de flyttat till 
kommunen?   

Sätt ett eller flera kryss 
 Annat 

8 a Om informationen kom på annat sätt än genom förälder/  
anhörig, kontaktade då kommunen barnet/familjen och 
erbjöd undervisning? 

 

 

 

 

Ja, i samtliga fall                

Ja, i flertalet fall 

Ja, i några fall           

Nej               Gå till fråga 9 

8 b Hur kontaktades familjen?  

 

 

 

Skriftligt erbjudande 

Hembesök 

Via kommunens 
flyktingmottagare/motsvarande 

Annat 

9 a Finns det för närvarande asylsökande barn i 
grundskoleåldern i kommunen som inte deltar i 
undervisning? 

 

 

 

Ja                

Nej               Gå till fråga 10 

Vet ej                Gå till fråga 10 

9 b 

 

Ungefär hur många barn deltar inte i undervisning?    ………………….. 

10 a Känner ni till om det för närvarande finns ’gömda’ barn 
(barn som fått avslag på asylansökan) som går i skola i 
kommunen? 

 

 

 

Ja, det finns                 

Nej, finns inte            Gå till fråga 11 

Vet ej                Gå till fråga 11 

10 b Uppskatta ungefär hur många ’gömda’ barn som deltar i undervisning för närvarande: 

Ca …………………..barn 
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Frånvarorapportering och ogiltig frånvaro 

11 a Har kommunen riktlinjer för frånvarorapportering 
och/eller för åtgärder vid ogiltig frånvaro i grundskolan? 

Sätt ett eller två kryss 

 

 

 

Ja, för frånvarorapportering 

Ja, för åtgärder vid ogiltig frånvaro     

Nej, frånvaro sköts på skol-/ 
klassnivå                Gå till fråga 13      

Riktlinjer för: 11 b Gäller dessa riktlinjer alla årskurser i grundskolan? 

                                   

                                  Ja, hela grundskolan 

                                  Enbart de högre årskurserna 

                                  Annat 

Frånvaro-
rapportering 

 

 

 

Åtgärder vid                 
ogiltig frånvaro 

 

 

 

12 Om det finns kommunala riktlinjer när det 
gäller frånvaro, vad omfattar dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När frånvaro ska registreras 

Vilka orsaker till frånvaro som ska registreras 

Vid ogiltig frånvaro: 

När kontakt ska tas med vårdnadshavaren 

När rektor ska kopplas in 

När elevvårdsteamet ska kopplas in 

När elevvårdskonferensen ska kopplas in 

När förvaltningen ska kopplas in 

När socialtjänsten ska kopplas in 

När otillåten frånvaro ska tas upp i nämnden 

Annat, ange vad ………………………………. 

…………………………………………………… 

13 Finns det fastlagda rutiner för rapportering från skolan 
till förvaltningen av hög ogiltig frånvaro? 

 

 

Ja               Gå till fråga 15 

Nej                

14 

Om nej i fråga 13, 

Händer det att förvaltningen får kännedom om fall av 
hög ogiltig frånvaro? 

 

Avser inte särskilda uppgiftsinsamlingar från skolorna, t ex 
på grund av en enkät som den här! 

 

 

 

 

 

Anmäls i regel 

Anmäls ibland 

Anmäls aldrig 

Ej aktuellt (hög ogiltig frånvaro har 
inte förekommit) 

Vet ej 

15 Anmäler fristående skolor i regel hög ogiltig frånvaro 
(av elever hemmahörande i kommunen) till kommunen? 

 

 

 

 

Ja 

Nej 

Ej aktuellt (hög ogiltig frånvaro har 
inte förekommit) 

Vet ej 
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16 a Erbjuds skolan/rektor stöd och hjälp från 
förvaltningen/motsvarande för att lösa problemen vid 
fall av hög ogiltig frånvaro? 

 

 

Ja                

Nej               Gå till fråga 17 

16 b Vilket stöd erbjuds? 

Sätt ett eller flera kryss 

 

 

 

 

 

 

Särskilt ansvarig utreder och 
samordnar insatser  

Elevhälsan 

Samarbetsgrupp med BUP 

Samarbetsgrupp med socialtjänsten

Samarbetsgrupp med habiliteringen 

Annat…………………………………. 

…………………………………………

17 Finns det för närvarande (maj 2007) fall av långvarig ogiltig frånvaro bland skolpliktiga barn? 

a Fall av fullständig, sammanhängande frånvaro i mer än 
en månad? 

 

 

 

Ja         Om ja, besvara fråga 18 a 

Nej    

Vet ej             

b Fall av sporadisk frånvaro (från vissa 
lektioner/ämnen/dagar) under mer än två månader? 

 

 

 

Ja         Om ja, besvara fråga 18 b 

Nej    

Vet ej             

Beträffande frågorna 17 a och b:  
Vi är tacksamma om ni inte utnyttjar svarsalternativet ’Vet ej’! Vi hoppas att ni, i de fall förvaltningen 
inte redan har kännedom om antalet fall av långvarig frånvaro, gör en förfrågan till kommunens 
grundskolor och samlar in uppgifterna i frågorna 18 a och b från rektorerna. Senast den 10 augusti vill 
vi ha tillbaka den ifyllda enkäten och förhoppningen är att den långa svarstiden ska göra detta möjligt. 

 

18 a 
Om ja i fråga 17 a,  
Uppskatta omfattningen av fall av långvarig, fullständig, ogiltig frånvaro från grundskolan eller 
särskolan för närvarande (maj 2007). 

  Antal pojkar Antal flickor  Summa 

                                 Frånvaro som pågått i: Åk 1-6 Åk 7-9 Åk 1-6 Åk 7-9  

                                  1 - < 2 månader ………… ………… ………… ………… ………… 

                                  2 månader - < 1 termin ………… ………… ………… ………… ………… 

                                  1 termin - < 1 läsår ………… ………… ………… ………… ………… 

                                  1 läsår eller mer ………… ………… ………… ………… ………… 

18 b 
Om ja i fråga 17 b,  
Uppskatta omfattningen av fall av långvarig, sporadisk, ogiltig frånvaro från grundskolan eller 
särskolan för närvarande (maj 2007). 

  Antal pojkar Antal flickor  Summa 

                          Frånvaro som pågått under: Åk 1-6 Åk 7-9 Åk 1-6 Åk 7-9  

                                   2 månader - < 1 termin ………… ………… ………… ………… ………… 

                                   1 termin - < 1 läsår ………… ………… ………… ………… ………… 

                                   1 läsår eller mer ………… ………… ………… ………… ………. 
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19  Vilka orsaker kan det finnas till att elever är långvarigt och fullständigt frånvarande från skolan 
enligt er bedömning?  

Tänk på nuvarande aktuella fall och tidigare fall i kommunen när ni svarar 

 Vanlig 
orsak 

Sällsynt 
orsak 

Har aldrig 
förekommit 

Vet ej 

Barnet stannar hemma/hålls hemma på grund av 
kränkande behandling 

    

Barnet stannar hemma/hålls hemma på grund av bristande 
stödinsatser eller på grund av att skolan och hemmet inte 
kommer överens om stödinsatserna 

    

Neuropsykiatriska problem     

Andra funktionshinder, ange vilket/vilka  

………………………………………………………………….. 

    

Sociala eller psykosociala problem     

Barnen har svagt stöd för skolgången från hemmet     

 

Annat, ange vad………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

    

 Kommentarer………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

20 a Har något fall av ogiltig frånvaro tagits upp i nämnden 
detta läsår? 

 

 

Ja                

Nej               Gå till fråga 21 

20 b Har något fall lett till vitesföreläggande av 
vårdnadshavaren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja                

Nej           
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 Komplicerade elevärenden 

21 a Har det under innevarande läsår förekommit att skolor 
inte kunnat hantera elever, t ex utagerande barn eller 
mycket störande barn, och av säkerhetsskäl låtit dessa 
elever undervisas i hemmet? 

 

 

 

Ja                

Nej                Gå till fråga 22 

Vet ej               Gå till fråga 22 

21 b 
Om ja i fråga 21 a, 

Hur många fall? ……………………….antal elever 

Under hur lång tid? Ange ungefärligt antal veckor för respektive fall  ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beskriv kortfattat skälen …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

22 a Finns det någon särskild beredskap hos 
förvaltningen/motsvarande för att ge skolor/rektorer 
stöd och hjälp för att lösa problemen om det 
uppkommer fall med mycket utagerande barn som 
skolan inte kan hantera? 

 

 

Ja                

Nej               Gå till fråga 23 

22 b 
 

Vilket stöd kan erbjudas? 

 

Sätt ett eller flera kryss 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolpsykolog 

skolkurator 

rådgivning av specialpedagoger 

skolsköterska eller skollläkare 

samarbete med BUP 

s.k. resursskola 

centrala särskilda undervisningsgrupper 

Annat, ange vad…………………………. 

……………………………………………… 

23 Hur bevakar barn- och utbildningsförvaltningen/ 
motsvarande barnens skolgång när barn 
folkbokförda i kommunen flyttas till HVB-hem, 
SIS-hem eller vårdas i annan kommun? 

 

 

 

 

 

 

Rektor/lärare på barnets tidigare skola 
håller kontakt 

Förvaltningen har personal med detta 
ansvar som håller kontakt 

Vilar på socialtjänsten 

Annat, ange vad……………………………..

………………………………………………...

Ingen särskild bevakning 

Ej aktuellt (har inte förekommit) 
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24 Finns det goda exempel i kommunen på åtgärder för att komma till rätta med problem med 
långvarig ogiltig frånvaro eller utagerande barn som skolan haft svårigheter att klara? I så fall, 
beskriv kortfattat sådana exempel 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Om det finns dokument eller rapporter, var vänlig bifoga dem med enkäten! 

 

25 Eventuella övriga synpunkter eller kommentarer……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

 

 Tack för er medverkan! 

Skicka in enkäten och eventuella dokument eller rapporter i bifogat svarskuvert - 
senast den 10 augusti. 

 


