
Tidlig innsats i praksis

- Praksiseksempel fra 
nærværskolen Vollebekk

Tromsø 30. mai 2022 

v/ Silje Hrafa Tjersland



ERFARINGER
FRA

FROGN…



Fraværsoversikt 

«I Utdannings undersøkelse kom det frem at 
bare fem av de 148 kommunene som svarte 
på undersøkelsen, hadde kommunale 
fraværstall for grunnskolen».

(Utdanningsnytt, 27.06.2018)

«Kunnskapsdepartementet har sentrale tall 
for fravær fra videregående skole, men ikke 
for barne- og ungdomsskolen. Det er heller 
ikke noe departementet vil jobbe for å få» 

(Aftenposten, 13.06.2018)



Oppfølging av fravær

«Opplæringsloven forplikter 
grunnskolene og de foresatte på flere 
områder når det gjelder elevenes 
skolefravær og oppfølgingen av elevene, 
men vi vet lite om hvordan skolene 
følger opp elevenes fravær. 
Fraværstallene tyder imidlertid på at det 
varierer fra skole til skole. Regjeringen 
vil derfor foreslå å innføre en 
tydeligere oppfølgingsplikt for 
skolene».



«Prognosene for fremtidig fungering er bedre jo raskere 
vanskene blir håndtert og jo mindre fravær eleven har fra 
skolen» 

(Kearney, 2001). 



«I skolen er det lange tradisjoner for og gode erfaringer med at godt 
forebyggende arbeid bidrar til færre utfordringer på sikt. Fravær kan i 
mange tilfeller forebygges gjennom godt arbeid på den enkelte skolen 
med å styrke nærværsfaktorer. Dette kan være arbeid med et trygt og 
godt skolemiljø, en god samarbeids- og kommunikasjonskultur på skolen, 
tilrettelegging, forutsigbarhet og gode rutiner for registrering og 
oppfølging av fravær».

Utdanningsdirektoratet

Preventive tiltak

ØTrygt og godt skolemiljø
ØGod samarbeids- og kommunikasjonskultur
ØTilrettelegging
ØForutsigbarhet
ØGode rutiner for registrering og oppfølging av fravær





«Viktigst av alt er det at elevene trives og at de ønsker å være på skolen»
Kathrine Larsen, rektor

Åpnet i 2017
1.-10. trinn (mangler fortsatt 7. trinn)
Spesialgruppe V+ m/ 24 elever
Elevantall: 570
Sosiodemografisk sammensatt elevgruppe



Nærværsskolen Vollebekk 
- trinn for trinn

• Bekymringsgrense

• «Hårete mål» - forankret i skolens ledelse

• Veileder for nærvær – «Hver dag teller»

• Rutiner og prosedyrer

• Opplæring



KUNNSKAP FOREBYGGING REGISTRERING 
OG OVERSIKT

TIDLIG 
INNSATS



Veileder for skolenærvær 
«Hver dag teller»
- teori

- rutiner & prosedyrer

- tiltakstrapp

KUNNSKAP



•Treningsprogram i sosiale og emosjonelle 
ferdigheter
•En modul hver semester – 160 treningsøkter 
•over 10 år
•Skreddersydd til skolen
•Elevmedvirkning
•«Learning by doing»

FOREBYGGING = SOSEM-program



FOREBYGGING = tilhørighet, trygghet, mening, mestring



• Opplæring av alle ansatte

• Fast tema ved skolestart for foresatte 
og elever

- «nærværsskolen» defineres

• Sikring av alle overganger (bhg, 
ungdomstrinn, skolebytte)

• Første punkt på trinnmøter

• Fast månedlig nærværsmøte 
(ledelsen)

• Gode verktøy

FOREBYGGING = rutiner og prosedyrer





«PETTER»







Tiltak for «Petter»

• Tilpassede oppgaver i matematikk og 
norsk

• Tilpassede lekser

• «Banking-time» (R. Pianta) med lærer

• Støyskjermende hodetelefoner

• Læringspartner etter ønske

• Lekegrupper

• Morgen-AKS

• Invitere klassekamerat med hjem 
hver uke



«….men blir ikke 
dette veldig mye 
arbeid?!?»



Foreløpig gevinst for 
nærværsskolen

• Økt bevissthet og rask responstid i personalgruppa

� Økt bevissthet og rask responstid i 
personalgruppa

� Økt bevissthet blant foresatte
� Tidlig innsats i mange saker med svært positivt 

resultat
� Før covid-19; mellom fire og fem prosent av 

elevmassen har  10 % fravær 
� Etter Covid 19; 6,6 prosent av elevmassen har    

10 % fravær
� Ingen elever på barnetrinnet med vedvarende 

alvorlig skolefravær

• Tidlig innsats i mange saker med svært positivt resultat



Hva gjenstår?

• Mer brukervennlig system for fraværsføring 

• Bedre muligheter for visualisering av 
fraværsoversikt

• Flere ansatte som kan jobbe «hands on»

• Enkel tilgang til lavterskel foreldreveiledning



Takk for oppmerksomheten!


