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Innledning: 

De siste årene har vi i Vestby, som resten av landet, sett en stor økning av barn som har stort 

skolefravær. Årsakene som rapporteres kan være mange - alt fra ferier, sykdom og 

vegring/engstelse for å gå på skolen. Felles for alt alvorlig fravær er at det er komplekst og 

kan være vanskelig å få grep om de gode tiltak som virker i slike sammenhenger. I 2013 fikk 

jeg mulighet til å delta på videreutdanning ved NTNU i Trondheim "Angst og Skolevegring". 

Dette ga meg innsikt i nyere forskning og erfaringer med denne problematikken. Hensikten 

med denne veilederen er å gjøre oss rustet til tidlig innsats og et godt samarbeid om 

skolevegring. Det har vært til hensikt å gjøre skolene bedre rustet i møtet med disse store 

utforingene og en felles plattform hvor man kan jobbe ut fra.  
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Del 1: Teoretisk bakgrunn for en felles forståelse av problemet. 

I Norge har vi Opplæringsplikt - som innebærer at barn har rett og plikt til å motta opplæring. 

Opplæring foregår på skoler, i noen tilfeller skjer undervisning i hjemmet etter hvis foreldrene 

melder fra om det, jfr. opplæringsloven § 2-13. Bruk av lova for privat opplæring i heimen, 

men de aller fleste barn i Norge i dag går hver dag på skolen for å motta undervisning.  

For noen barn og ungdom er det ikke greit å komme seg opp om morgenen for å dra på skolen 

- de uteblir - og jo lengre de gjør dette, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Dette kan fort 

bli en ond sirkel. For å kunne hjelpe må vi vite hva vi står overfor - det blir derfor viktig å 

starte med en definisjon av skolevegring og en forståelse av årsaker man har funnet ut av. 

 

1.1. Definisjon av begrepet «skolevegring»:  

For å forstå hva vi mener med skolevegring må vi se på noen definisjoner, og noen måter 

forstå fenomenet på.  

Det finnes ulike definisjoner av skolevegring. En er Kearny og Albano (2000) sin definisjon 

av skolevegring "school refusal behavior": 

1. Fullstendig fravær fra skolen. 

2. Er tilstede, men forlater skolen i løpet av dagen. 

3. Uvanlig ubehag gjennom skoledagen, noe som fører til krav til foreldre og andre om å 

slippe å gå på skolen. 

4. Store problemer med å dra på skolen 

5. Dette må ha vart i minst to uker.  

«Vansker med å møte på skolen som følge av emosjonelt ubehag» (King og Bernstein, 2000) 

er en annen definisjon hvor det kommer frem at det er vansker med å møte, altså ikke uvilje 

fra barnet. Det er viktig å forstå at et barn som strever med skolevegring ønsker å gå på 

skolen, men klarer det ikke på grunn av et ubehag som de opplever er knyttet til det å gå 

skolen. 

 

Skolen er en den viktigste arenaen i barn og unges oppvekst, og det er på skolen de møter 

daglige utfordringer og krav, både med hensyn til det sosiale og faglige. Det er der man 

danner vennskap og lærer nye ferdigheter. De fleste barn ønsker å gå på skolen, det gjelder 
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også de fleste barn med skolevegring. De ønsker å gå, men mestrer det ikke. Det er noe som 

gjør at det blir vanskelig å være på skolen. Selv om årsakene kan være sammensatte er det 

felles at de vegrer seg for å gå eller være der gjennom dagen.  

 

For å forstå skolevegring må man se på forhold som utløser der, opprettholder det samt 

mulige årsaker. Frem til nå er det gjort lite forskning på skolens rolle i forhold til 

skolevegring, men vinteren 2015 disputerte Trude Havik ved Universitetet i Stavanger med en 

doktorgrad hvor hun ser på skolens rolle ved skolevegring. Tidligere forskning har sett mest 

på individ og familiefaktorer. Hennes forskning er viktig kunnskap for det arbeidet vi gjør 

også her i Vestby kommune.  

 

1.2. Forekomst, årsaker og utløsere til skolevegring                                                                                            

I sin doktorgradsavhandling fant Trude Havik at det 3,6 % av alle elever i sjette til tiende 

klasse har vært borte fra skolen på grunn av skolevegring (Havik, 2015). «Det antas at 1-2 % 

av elevene kan få skolevegring, men trolig er det høyere. I denne studien var 3,6% av elevene 

som svarte at de var borte fra skolen «ganske ofte» på grunn av vegringsrelaterte grunner. 

Dette tilsvarer at en i hver klasse er i risiko for å utvikle skolevegring» Havik 2015.  

Årsakene til skolevegring er komplekse og sammensatte, og denne kompleksiteten øker 

gjerne når problemene har vart over tid.  

 

Fire hovedtyper av årsaker til fravær nevnes av Kearney og Silvermann (1990): 

1. Unngåelse av situasjoner man er frykter/er redd for eller overengstelighet på skolen. 

2. Unngåelse av ubehagelige sosiale situasjoner på skolen. 

3. Søking etter oppmerksomhet fra betydningsfulle personer (eks foreldre) 

4. Konkurrerende, attraktive aktiviteter som fungerer som belønning, eks tilgang på venner 

eller TV/spill. 

 

Grunnene til skolevegring er mange, sammensatte og ulike fra elev til elev. 
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- Forskning viser at det er det stille barna, sjenerte barna som gjør lite ute av seg i klassen, 

som ofte har skolevegring (Havik, 2015).  

- De fleste er sensitive og sårbare og trenger mye sosial støtte og forutsigbarhet for å mestre 

skoledagen.  

- Utrygt læringsmiljø, preget av uro, uforutsigbare lærere og lærere som ikke ser den enkelte 

elev sine behov.  

- Mobbing, utestenging og bli oversett er en ofte oppgitt grunn for vegringen – særlig i 

barneskolen.  

- Vansker med mestre ulike krav i skolen, slik som sosiale situasjoner eller situasjoner der de 

må prestere, de kan være redde for å stille læreren spørsmål, for å lese høyt i klassen eller 

snakke med barn /ungdom eller voksne.  

(Havik, 2015)  

Forskningen har ikke funnet signifikante forskjeller mellom kjønnene. Skolevegringen ser 

også ut til oppstå uavhengig av generelle læreforutsetninger, selv om lærevansker er en 

risikofaktor blant flere.  

Barn med autisme er en gruppe som noen gagner utvikler alvorlig vegringsatferd og hvor 

tiltakene bør knyttes til kunnskap om de behov disse barna har. Ta kontakt med PPT for å få 

mer informasjon om hvordan legge til rette for disse elevene.  

 

Skolevegring kan oppstå gjennom hele skoleløpet, men er hyppigere med oppstart tidlig i 

tenårene (Kearney 2001, Thambirajah, 2008). 

 

Prognosene for fremtidig fungering er bedre jo raskere vanskene blir håndtert og jo mindre 

fravær eleven har fra skolen (Kearney, 2001).  

 

1.3. Angst og skolevegring.  

Skolevegring er ikke en angstlidelse, men står ofte i sammenheng med andre angstlidelser.  

(Neumer, 2010, Ingul, 2013) Siden en stor andel av barn som har høyt skolefravær har angst 

av en eller annen form må vi se litt nærmere på dette.  
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Alle er vi redde fra tid til annen. Det kan være knyttet til hendelser i hverdagen, man krasjer 

nesten med bilen som plutselig dukker opp fra høyre eller det kan være bekymringer knyttet 

til prestasjoner, økonomi, helse eller andre viktige ting vi skal gjøre som utløser uro, ubehag 

og nervøsitet i oss. Barn har det på samme måte. Når barn står overfor en ny oppgave i livet 

eller det er noe de føler de ikke mestrer, reagerer de med angst, frykt eller redsel. 

Konsekvensen er ofte at de forsøker å slippe unna, eller søker hjelp av en voksen til å mestre. 

Etter hvert som barnet håndterer oppgaven avtar angsten. For noen ser det ikke ut til å gå 

over. De trenger lang tid til å venne seg til, eller oppnår av en eller annen grunn aldri å bli 

trygg på en situasjon, en ting eller en relasjon. (Ingul & Malmo, 2012) 

 

Forskjellen mellom angst og frykt er at frykt en følelse som kan hjelpe deg i en situasjon, 

mens angst lammer deg i en ikke reel farlig situasjon. Mens følelsen av frykt forsvinner når 

situasjonen er avklart eller objektet er borte, så er angst annerledes. Angst har en mer uklar 

funksjon hos mennesker. Den kan som sagt oppstå når det ikke er noen umiddelbar fare rundt 

oss, og angst er på mange måter drevet av tanker om fare. En som har angst bekymrer seg 

mye.  

 For å få hjelp til å mestre angst, må man ofte få behandling hvis det ikke går over av seg selv. 

Behandling foregår ofte som kognitiv atferdsterapi. I kognitiv terapi ser man at følelser står i 

sammenheng med tanker, atferd og med kroppen.  

 

I behandling av angstlidelser informerer man om typiske symptomer og hvilke konsekvenser 

feiltolkninger kan gi fordi man antar at de som har angst feiltolker vanlige kroppslige 

reaksjoner eller situasjoner som farlige. Unngåelse er en sentral handling som fører til 

opprettholdelse av angsten, fordi man ved å unngå angstutløsende situasjoner, aldri får 

anledning til å avkrefte de katastrofetankene man har eller får anledning til å øve seg i å 

mestre situasjonen (Neumer, 2010). 

 

Dette er svært viktig å vite når vi sier at det viktigste tiltaket for barn som har skolevegring er 

å komme på skolen. Men skolen må selvfølgelig legge til rette og samarbeide tett med 

foreldre og andre instanser for at det å komme på skolen skal bli en god opplevelse. Å komme 

på skolen kan også i noen tilfeller handle om å komme til et rom eller sted på skolen i en 

periode hvis det å gå i klasserommet blir for stort hinder. Små trappetrinn er viktige trinn på 
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veien til det endelige målet. Her er hvert barn unikt og det må jobbes tett på for å finne gode 

løsninger.  

 

Barn som er i fare for å utvikle skolevegring kan man se i lang tid før det utvikler seg til 

alvorlig skolefravær, og derfor er det viktig å kjenne til hva som kjennetegner disse barna.  

 

1.4. For å komme tidlig inn er det viktig at vi er oppmerksomme på de tidlige 

tegnene på skolevegring. 

Følgende er en liste over ting man som lærer kan merke seg ved elevene og på den måten 

tidlig komme i posisjon for å hjelpe den enkelte.  

-  stadig forsentkomming og sporadisk fravær 

- sjenert/innadvendt, snakker ikke høyt i klassen 

- har ofte diffuse fysiske plager 

- trekker seg tilbake fra sosial interaksjon 

- forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner eller aktiviteter.  

 

Selv om vegring i forhold til skoleoppmøte noen ganger går over av seg selv, må man alltid 

ha lav terskel for tidlig intervensjon for å forebygge utviklingen av alvorlig skolevegring.  

 

Skolevegring kan aldri isoleres til enkeltstående problem hos den enkelte elev, men må sees i 

sammenheng med elevens relasjoner og omverden. Haviks forskning har gitt oss mer 

kunnskap om hvordan skolefaktorer påvirker vegringen, men det er også alltid viktig å se på 

individ og familiefaktorer i samspill med hverandre. For å gi god hjelp til en elev som strever 

med skolevegring, må man ta i betraktning hele bildet.  
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Å lete etter «den ene faktoren» som forklarer skolevegringen hos en elev er sjelden 

hensiktsmessig. Et nyttig rammeverk når man skal analysere årsaker til vegring hos en elev 

kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål: 

 

Hvilke forhold i eleven selv kan bidra til å skape vegringen? 

Hvilke forhold i familien kan være bidragsytende? 

Hvilke forhold på skolen kan være bidragsytende? 

På hvilken måte samvirker forholdene på de ulike arenaene til å skape og opprettholde 

vegringsatferden? 

hjem

skoleelev
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1.5. Hva kan utløse skolevegring/ alvorlig skolefravær?  

Som beskrevet over så er det ofte komplekse årsaker i og rundt barnet/ungdommen som 

utvikler skolevegring. En del faktorer kan ligge i barnet selv (engstelig type, lett for å 

bekymre seg), foreldrene (urolige forhold hjemme, foreldre med psykiske belastninger selv) e 

og skolen (uforutsigbare dager, dårlig klasseledelse, mobbing, manglede relasjoner). 

For øvrig kan et barn fungere i mange år på skolen og så plutselig er det noe som hender som 

utløser at eleven begynner å bli borte fra skolen. Følgende er eksempler på faktorer man ser 

går igjen når det gjelder å utløse skolevegring:  

- Skolebytte 

- Ferie og sykdom 

- Overganger  

- Spesielle livshendelser 

- Psykisk sykdom hos foreldre 

- Omsorgssvikt i hjemmet  

- Mobbing og diskriminering på skolen 

- Strukturelle forhold i skolen  

- Lystbetonte aktiviteter utenfor skolen 
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- Mobbing  

 

Forebygge mobbing, tidlige tiltak og god klasseledere må til for å redusere skolevegring 

skriver Haavik. «Mange mangler støtte fra lærer». 

Forskningen viser at belønning eller tap av goder ikke virker som tiltak. Dette er elever som 

vil på skolen, problemet er at de ikke makter å gå dit. Men alle tiltak må individuelt 

tilpasses (Haavik 2015).  

 

 

Del 2: Hva kan skolen gjøre i møte med skolevegring? Skolens håndtering av 

fravær: 

 

Ifølge Haavik har skolen og læreren en sentral rolle når det gjelder skolevegring og 

forebygging av skolevegring.  

Forebyggende tiltak som gode rutiner for fraværsregistrering og oppfølging av dette er svært 

viktig. Forskning viser at skolen har undervurdert effekten av tiltak på skolearenaen. 

(Ørstavik) 

 

2.1. Skolen skal ha: 

 Gode rutiner for føring av fravær – og tydelige rutiner for oppfølging etter oppdaget 

begynnende fravær 

 Må være tydelige på hva som er gyldig fravær 

 Lage klare regler for når hjem kontakter skolen og skolen kontakter hjemmet. 

 Gode rutiner for melding av fravær og foresattes ansvar  

 Gode rutiner for kontakt mellom hjem og skole rundt oppfølging av fravær 

 Tydelig ansvarsdeling mellom ledelse, kontaktlærer, fag- og timelærere rundt 

oppfølging av fravær 

 Klare grenser for hva som betraktes som bekymringsfullt fravær 

 Informasjon til foreldre om hvilke konsekvenser fravær kan ha – for eksempel på 

foreldremøter eller på informasjonsfoldere som gis ut til alle 
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Ulike arenaer på skolen der fravær skal drøftes: 

Team/trinnmøter 

Ledermøter 

Ressursteammøte 

 

2.2. Fraværsføring: 

Fravær fra skolen har vist seg å være en svært viktig indikator på at noe kan være vanskelig 

for eleven. Gode rutiner for fraværsføring er derfor nødvendig for å fange dette opp så tidlig 

som mulig, og kunne sette inn tiltak. 

 

Gode rutiner for føring og oppfølging av fravær på skolene: 

 Alle lærere fører fravær i systemet Visma. 

 Kontaktlærer rapporterer fravær til rektor ved bekymringsfullt fravær.  

 Ledelsen gjennomgår lister for fravær en gang i måneden.  

 Kontaktlærer sjekker fraværet for sine kontaktelever hver fredag/mandag og melder 

fravær videre til rektor/inspektør ved bekymring. 

 Alle lærere fører fravær for sine timer 

 Ansvarsdeling mellom ledelse, kontaktlærer, fag- og timelærer rundt oppfølging av 

fravær er tydelig for alle.  

 Skolen skal etterspørre foresatte ved udokumentert fravær  

 Gode rutiner for kontakt mellom hjem og skole rundt oppfølging av fravær 

 Følge handlingsplan for forebygging av skolevegring 

 Tema på foreldremøter 

 Tema på elevsamtaler/utviklingssamtaler med elever og foresatte  

 

Foresatte skal gi melding til skolen om fravær – mobilskole 
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2.3.Skolens grenser for hva som betraktes som bekymringsfullt fravær :  

Det er viktig at skolene har samme grenser for hva som betraktes som bekymringsfullt fravær, 

og alle ved skolen er klar over hvorfor det er viktig å fange opp fraværet tidlig.  

Når fraværet viser:  

 Fem dager, i en periode på 3-4 uker 

 Et gjentatt timefravær 2-3 ganger 

 Et mønster i forhold til time- og dagsfravær 2-3 timer 

 Et fraværsproblem som vekker bekymring over en periode. 

 Rektor åpner for å undersøke nærmere rundt det bekymringsfulle fraværet.  

 

Det er viktig å ta på alvor en bekymring en lærer har for en elev, selv før det begynner å vise 

seg på fraværslister. Hvis magefølelsen til læreren er at her er det noe uvanlig ved fraværet 

(eller før) så bør det tas tak i. Meld fra til ledelsen, og de oppfordres til å søke råd fra PPT.  

Del 3: Tidlig intervensjon ved alvorlig skolefravær - tegn på skolevegring: 

Skolen fanger opp fravær tidlig ved gode rutiner for fraværsregistrering og observasjon av 

elev og fraværsmønster. 

Kartlegging av årsaker gjennom samtale med foreldre og elev med en gang bekymringen er 

der. Gjennomføres av kontaktlærer og/eller rektor. 

3.1 Mulige årsaker: 

1. Kronisk eller alvorlig sykdom som medfører stort skolefravær 

2. Kortvarig sykdom eller ferier/andre permisjoner  

3. «Ukjent årsak» - eller diffuse årsaker som magevondt eller generell engstelse 

4. Barn som mottar spesialundervisning på skolen og har spesielle utfordringer i sin 

utvikling – for eksempel autisme.  

5. Forhold i hjemmet som påvirker elevens fravær.  

 

3.2 Anbefalte tiltak knyttet til mulige årsaker:  

1. Kronisk/ alvorlig sykdom: Henvise PPT som vil foreta en helhetlig sakkyndig 

vurdering. Vurderer blant annet om elevens behov for redusert skolegang 
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(Opplæringsloven 2.1), rett til spesialundervisning (Opplæringsloven 5.1) og en 

eventuell opptrappingsplan. Kun PPT kan uttale seg om opplæringstilbudet til eleven, 

dvs at sykemeldinger fra leger eller annet helsepersonell kan ikke alene legge 

premisser for opplæringstilbudet.  

Skolens oppgave blir å ha tett samarbeid med foreldre og elev i perioden hvor eleven er syk. 

Vurdere alternative måter å følge opp skolearbeid, eks tilpassa lekseplaner og prøver. 

2. Ved ferie eller kortvarig sykdom: Samtale med foreldre med informasjon vedr fravær. 

Ingen oppfølging etter avklaring av årsak. 

3. Hvis de i samtale med foreldrene kommer frem informasjon om angst eller annen 

vegring så må tiltak iverksettes på skolen/og eller hjemme. Se oversikt over anbefalte 

tiltak i figur på side 12. 

Drøfte med PPT enten ved direkte å ta kontakt eller ta opp i ressursteam. Vurdere henvisning 

til PPT for å få samarbeid om tiltak på skolen, veiledning til skolen og foresatte. Sakkyndig 

vurdering med vurdering av behov for hjelp i skolen og eventuell opptrappingsplan. 

 

4. Hvis barn med kjente vansker får økende fravær må skolen melde fra til saksansvarlig 

ved PPT med en gang for å drøfte mulige tiltak. Særlig barn med autisme har vi 

erfaring med kan utvikle skolevegring, og det er viktig at PPT kan komme å gi 

veiledning til skole og hjem raskt.  

 

5. Hvis det fremkommer at det er forhold i hjemmet som er årsak til fraværet må skolen 

vurdere om det er skal sendes bekymringsmelding til barnevernet eller anbefale 

foreldrene å få veiledning fra familieveileder, PPT eller BUP. Drøft med PPT hva som 

er rett instans.  

 

3.3. Tips/eksempler på tiltak skolen kan sette igangsette:  

Tiltak og intervensjoner må alltid skreddersys ut ifra den informasjonen man har om hvilke 

faktorer som bidrar til elevens vegring. Det finnes ingen fasit på tiltak som bør iverksettes. 

Under nevnes eksempler på tiltak som kan være aktuelle å iverksette på et tidlig tidspunkt. 

Tiltakene som skolen iverksettes bør alltid drøftes med PPT.  
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Nb! Dersom kartlegging avdekker mobbing/krenkende atferd, må dette tas tak i 

umiddelbart og før/samtidig med andre tiltak. Skolen må benytte beredskapsplan mot 

mobbing.  

 

 

 

3.4. Informasjon og veiledning til foresatte.  

Det kan for eksempel inneholde følgende punkter, men må alltid tilpasses situasjonen:  

 Ved «vondter» i mage/hode: Informere om skolevegring og betydningen av at eleven 

ikke uteblir fra skolen. Informere om at slike «vondter» er vanlige tegn på emosjonelt 

stress/angst, og at det å være på skolen i seg selv er hjelpsomt. Avtale at eleven sendes 

Tiltak rettet inn mot eleven

•Styrke relasjoben mellom 
lærer og elev.

•Styrke relasjoner til 
medelever gjennom 
planlagt gruppeaktivitet, 
lekegrupper eller lignende. 

•I samtaler individuellt eller 
gruppe; ved for eks bruk av 
samtaleverktøyspakken      
" Psykologsk førstehjep" 
eller "Smart".

•Hjelp til aktivitet i friminutt 
slik som å stå i kantinen, 
hjelpe til med praktiske 
oppgaver, delta i valgfrie 
styrte aktiviteter.

•Gjør av taler og ringe 
eleven hjemme på 
morgenen hvis de ikke 
kommer 

•Hyppige elevsamtaler med 
kontaklærer/andre viktige 
voksne- skape trygghet og 
oversikt, fokus på 
mestring.

Tiltak rettet inn mot 
skolehverdagen

•Gjøre skoledagen mest 
mulig forutsigbar, 
gjennomgå og visualisere 
planer, skriftliggjøre når 
eleven skal være hvor med 
hvem, gjøre hva mm.

•Alternativ aktivitet i 
enkeltfag som feks gym 
eller musikk

•Avtale om å slippe 
muntlige 
fremføringer/eksponering 
foran klassen for en 
periode. 

• Faglige tilpasninger, 
tilpasse arbeidsplaner.

• Fritak for enkeltfag for en 
periode.

•Proritere arbeid med fag 
eller områder der eleven 
har spesiell 
styrke/interesse. 

•Avtale oppmøte på 
atlernativt sted enn 
klasserommet,eks møte 
lærer/rådgiver elller andre 
med relasjoner til eleven 
på avtalt sted.

Tiltak i samarbeid med 
hjemmet

•Avtale med medelever for 
å ta følge til skolen.

• Foresatte kjører/følger 
eleven til skolen for en 
periode.

•Elevne blir møtt av 
skolepersonale om 
morgenen.

•Skolen kommer hjem for å 
hente i en avgrenset 
periode.

•Legeundersøkelse - evt 
henvisning til for eks BUP

• Tilpasset støtte kan være 
å følge, eller være noe på 
eller ved skolen en liten 
perode sammen med 
barnet, men det er viktig å 
ha tydelige avtaler og 
trapper ned etterhvert. 

•Styrke relasjoner til 
medelever gjennom 
deltagelse på fritidstilbud, 
eller andre aktiviteter

•Informasjon og veiledning 
til foresatte ( se under)
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på skolen og at vurderingen av hvorvidt eleven er for syk til å være der tas der i stedet 

for hjemme.  

 Understreke betydningen av at mor og far står sammen i grensesetting og det å 

signalisere tydelige forventninger om skolefremmøte. 

 Avtale at foresatte får informasjon om hvordan skoledagen har vært for eleven, for 

eksempel gjennom en kort mail hver ettermiddag. Hensikt: Å trygge foresatte, noe 

som igjen vil «smitte over» på eleven.  

 Foreslå evt nye strategier i fastlåste situasjoner: 

           -etablere faste morgen – og kveldsrutiner. 

           - bytte av roller om morgenen – kan den som vanligvis ikke følger om morgenen gjøre 

det i en periode? 

 

Informere om at hyggelige aktiviteter/kvalitetstid med foresatte, TV, dataspill etc. hjemme i 

den tiden elevene skulle vært på skolen virker opprettholdende på fraværet og må unngås. 

Støtte foresatte på at det å fjerne slike forsterkere er å vise omsorg for barnet/ungdommens 

fremtid.  

(Kilde: hentet fra «Veileder for arbeid med bekymringsfullt skolefravær» Ski kommune). 
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Del 4: Samarbeid med andre instanser: 

I saker med skolevegring vil det ofte være flere instanser involvert, spesielt dersom vansken 

vedvarer over tid. I denne veilederen er det fremhevet at skolevegring kan forstås ut i fra 

samspillet mellom faktorer ved elev, skole og hjem. Ofte handler tiltak ved skolevegring om å 

få systemet til å fungere rundt eleven og å få til god kommunikasjon mellom de involverte, på 

den enkelte arena og mellom arenaer. Skolen og eksterne instanser vil ha en felles oppgave i å 

få til et godt samarbeid og kommunikasjon slik at systemet rundt eleven fungerer. I tillegg kan 

det være behov for tiltak som er spesifikt rettet mot eleven, skolen eller familien. Når flere 

instanser er inne i en enkelt sak er det nødvendig med tydelig avklaring av ansvar. 

 

Høsten 2015 settes det inn et tverretatlig innsatsteam for barn med alvorlig skolefravær hvor 

det vil være fagfolk fra PPT, BV, Helse, skolekontoret og BUP. Dette er ment som et team 

hvor man raskt kan få hjelp til igangsette tiltak der hvor man ser at det er grunn til bekymring 

for barn og ungdom med skolefravær.  

 

4.1.Skolen og eksterne instanser – Generelle mandater og arbeidsområder 

Følgende er hentet fra Skolevegring En praktisk og faglig veileder Oslo kommune, men er 

noe bearbeidet for å passe Vestby kommune.  

 

4.2. Skolens mandat og arbeidsområder: 

Skolen skal gi tilpasset opplæring ut fra elevenes evner og forutsetninger og tilrettelegge for 

enkeltelever med særlige behov (jfr. Opplæringslova §1-3 og 5-1). Skolen må innhente 

sakkyndig vurdering fra PPT i tilfeller der det er behov for å vurdere elevens utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet. Rektor skal fatte enkeltvedtak om tiltak som angår det 

psykososiale miljøet (jfr. Opplæringsloven §9a-3) uten tilråding fra PPT. Hvis en elev i en 

periode har behov for redusert skoledag etter Opplæringslova § 2.1, på grunn av sykdom eller 

i en tilbakeføringsfase etter lang tids fravær, må alltid PPT gjøre en sakkyndig vurdering som 

sier noe om skoletilbudet for eleven. 

Det ligger under skolens mandat å igangsette kartlegging for å få en oversikt og melde fra til 

PPT dersom kartleggingen vekker en bekymring om skolevegring. Kontakten med PPT kan i 
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første omgang være anonym både henvendelser på telefon og i møter på skolen. Men man kan 

også spørre foresatte om samtykke til den første kontakten.  

Skolens arbeidsområde inkluderer å etablere systemer og rutiner for å kunne forebygge og 

oppdage skolevegring på et tidlig tidspunkt. Skolen må ta kontakt tidlig med aktuelle 

samarbeidspartnere ved behov for veiledning, utredning av elevens behov i opplæringen eller 

dersom skolen vurderer at det er behov for tiltak i hjemmet eller behandling for eleven.  

 

4.3. PPT sitt mandat og arbeidsområder:  

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler 

barn og ungdom som opplever å ha en vanskelig opplæringssituasjon. Skole, foresatte, eleven 

selv (etter fylte 15 år) og andre instanser kan sende henvisning til PPT. Henvisningen kan 

gjelde veiledning/konsultasjon til skole og foresatte og/eller utredning. PPT vil gjennomføre 

en pedagogisk – psykologisk utredning som innebærer at de utarbeider en sakkyndig 

vurdering av elevens særlige behov og gir tilrådinger i tilfeller der opplæringsloven krever 

det. 

PP-rådgiver deltar på skolens ressursteam og kan samarbeide med skolen om å lage gode 

rutiner og systemer for å fange opp og igangsette tiltak for elever med skolevegring. I arbeid 

med elevsaker med skolevegring kan PPT sin oppfølging omfatte deltakelse på 

samarbeidsmøter med skolen, foresatte og eventuelt andre innstaner for å utarbeide tiltak 

rundt eleven.  

PPT samarbeider med andre instanser ved behov og kan gjennomføre kartlegging og 

vurdering som en del av et tverrfaglig samarbeid rundt eleven. 

4.4. Helsetjenestens mandat og arbeidsområder:  

Skolehelsetjenesten, ved helsesøster på den aktuelle skole, kan tilby en samtale etter samtykke 

med elev/foresatte, for å avklare om elevens uttrykk for fysiske plager kan ha medisinske 

årsaker, er psykosomatiske plager eller om det er andre forhold som spiller inn. 

Skolehelsetjenesten kan, med samtykke av elev/foresatte, etablere et samarbeid med fastlege, 

skole, samt tilby samtale med psykolog ved behov. 

 Fastlegen kan gjennomføre en medisinsk undersøkelse dersom en elev med skolevegring har 

fysiske plager. 
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4.5.Barnverntjenestens mandat og arbeidsområder: 

Barneverntjenestens viktigste oppgaver er å: 

Motta og vurdere en bekymringsmelding fra en offentlig eller privat innmelder. 

Beslutte å gjennomføre en undersøkelse innenfor gitte tidsfrister. 

Vedta iverksetting av tiltak, eller avslutte undersøkelsen med henleggelse. Iverksetting av 

hjelpetiltak gjennomføres primært i samarbeid med familien, på bakgrunn av samtykke. 

 

Barneverntjenesten skal: 

Sørge for ivaretakelse av rettsikkerheten. 

Sikre at rett saksbehandlingspraksis er i samsvar med barnevernloven, forvaltningsloven og 

andre gjeldende offentlige lover og regler. 

Sikre brukermedvirkning og samarbeid med familien. 

Tidlig intervensjon. 

Samarbeide med andre instanser både i offentlig sektor, private instanser og organisasjoner. 

 

4.6. BUPs mandat og arbeidsområder: 

BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern som retter seg mot barn 

og ungdom under 18 år og deres familier. En henvisning til BUP anbefales dersom barnet 

trenger psykisk helsehjelp og dersom tiltak på kommunalt nivå ikke har ført frem. BUP har 

spesifikk kompetanse innen utredning og behandling av ulike barnepsykiatriske symptomer 

som for eksempel følelsesmessige vansker, konsentrasjons- og atferdsmessige vansker hos 

barn og unge. 

Henvisning til BUP må sendes fra lege, psykolog og barnevernleder. PPT eller helsesøster kan 

skrive vedlegg. BUP kan sammen med andre instanser i 1. linjen bistå med kartlegging og 

vurdering som sees i forbindelse med skolevegring og gi tilbud om behandling til barnet 

og/eller familien. Samt samarbeid og veiledning til/med andre instanser.   
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4.7. Innsatsteam: 

Som nevnt iverksettes det Innsatsteam der ovennevnte fagområder er representert. De vil 

vurdere de enkelte tilfeller og tilrå adekvate tiltak for å få eleven tilbake i skole. Innsatsteamet 

vil også være oppdragsgiver for LOS-funksjonen. Se under. 

4.7. LOS-funksjon: 

Vestby kommune har fått statlige midler til oppfølging av unge som er i ferd med, eller har 

falt ut av skole eller jobb. Målgruppen er 14-23 år. Prosjektperioden var er fra høst 2015 og ut 

2017. Det tilsettes en medarbeider som skal jobbe målrettet mot denne gruppen. Innsatsteamet 

utformer oppdrag for LOS-funksjonen, og har faglig oppfølging av arbeidet. 

 

Del 5: Sjekklister – for lærere og ledelsen ved skoler.  

Sjekkliste for læreren:  

 Er det noen i min klasse som har bekymringsfullt fravær?  

 Er det noen i min klasse som er særlig tilbaketrukket, unnviker å rekke opp hånden og 

virker utilpass på andre måter?  

 Har jeg gode rutiner for å føre fravær? 

 Gir jeg beskjed videre til ledelsen ved skolen ved bekymring vedr trivsel og fravær for 

elever i min klasse?  

 Har jeg gode rutiner for å sjekke ut med foreldre ved bekymring rundt fravær?  

 Har jeg god nok støtte fra rektor og ledelsen når jeg er bekymret for en elev?  

 

Sjekkliste for ledelsen ved skolen: 

Rutiner for registrering og oppfølging av fravær: 

 Har skolen en handlingsplan for registrering og oppfølging av fravær? 

 Er ledelsen oppdatert på fravær blant elevene? 

 Meldes det fra til Rektor om bekymringsfullt fravær? 

 Når anses fravær som bekymringsfull og hvilke tiltak igangsettes?  

 Kommuniserer ledelsen tydelige holdninger til fravær til personalet og foresatte? 

 Kjenner personalet rutinene for håndtering av fravær og blir de fulgt? 

 Læringsmiljø, psykososialt miljø og tiltak for elever med sosioemosjonelle vansker: 
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 Hvordan fungerer skolens handlingsplan for mobbing? 

 Hvordan anvender skolen §9a-3 i opplæringsloven i enkeltsaker? 

 Hvordan fungerer skolens antimobbeprogram/program for sosial kompetanse? 

 Har skolen arenaer for å drøfte «de stille elevene»? 

 Hvilke tiltak igangsettes overfor elever som er svært utrygge, går alene i friminutt etc.? 

 Har personalet kompetanse for å styrke lærer – elev relasjonen for utrygge elever? 

 Er det vekt på tilpasset opplæring, tydelig, realistiske forventninger til elevene? 

 Skole – hjem samarbeid: 

 Når og hvordan foregår kontakt mellom skole og hjem ved bekymringsfullt fravær? 

 Hvilke rutiner har skolen for samarbeidsmøter og tverrfaglige møter ved bekymringsfullt 

fravær/skolevegring? 

Skolens interne støttesystemer: 

 Prioriterer ledelsen elevsaker med fravær/skolevegring? 

 Følger ledelsen opp med støtte i saker med skolevegring, bl.a. i form av å frigjøre lærers tid 

ved behov? 

 Er det tydelig ansvarsfordeling i oppfølgingen av elever med fravær/skolevegring? 

 Opplever lærerne god kollegial støtte når de står overfor utfordrende situasjoner eller 

elevsaker? 

 Skolens samarbeid med eksterne instanser: 

 Har skolen kjennskap til og benytter ekstern kompetanse? 

 Når og hvordan blir PPT og skolehelsetjenesten involvert? 

Informasjonsflyt: 

 Er det stabilitet i personale over tid og god overføring av informasjon ved lærerbytter? 

 Er det god informasjonsflyt og planlegging i overganger mellom barnehage – skole, og ved 

skolebytte. 

 Har vi gode rutiner for å følge opp registrering av fraværsføring? 

 Melder lærerne fra når det er grunn til bekymring rundt fravær? 

 Er lærerne trygge på rutinene ved skolen vedr oppfølging av skolefravær?  

 Ved bekymring vedr fravær – hvilke rutinger har vi for å følge opp videre? 

 Drøfter vi med pp-tjenesten når det bekymring for fravær eller elever vi tror kan få 

mer fravær? 

 Har vi gode rutiner for oppfølging av foreldre ved bekymring fra fravær?  

 Hva er våre rutiner ved akutte tilfeller av alvorlig skolefravær?  
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