
Skolevegring/ 
ufrivillig 
skolefravær og 
familiesamarbeid 
Kan barn og unge sine stemmer 
få oss til å se nye metoder og 
verktøy som vi kan bruke for å 
samarbeidet med familien for 
forebygge dette?



Min erfaringsbakgrunn

• Startet som elev i 1973, og 
fortsatte gjennom 
grunnopplæringen til jeg var russ i 
1985. Så student og arbeid i 
skoleverket fra 1991 og frem til i 
dag.

• Hvilke tiltak og endringer skal til 
for å møte utfordringen 
med skolevegring/ufrivillig 
fravær? 



Hva kommer 
til å inspirere 
oss?

• Samarbeid med sårbare barn, unge og deres familier
• Barnas egen stemme - Skolefravær og Familiesamarbeid
• Tidlig innsats i praksis - Praksiseksempel fra 

nærværskolen Vollebekk
• Tidlig innsats og forebygging - undersøkelse av 

begynnende problematisk skolefravær i Tromsø -
Intervju av foresatte og forslag til løsning

• Det kontinuerlige arbeidet for å fremme trygge og gode 
læringsmiljø - Hvorfor er kvaliteter i fellesskapet så 
viktig?

• Elever med alvorlig skolefravær i ungdomsskolen
• Ufrivillig skolefravær og ønsket om å komme tilbake til 

skolen



Hva 
er skolevegring/
ufrivillig 
skolefravær?

• Når et barn eller en tenåring egentlig ønsker å gå på skolen, men ikke får 
det til på grunn av frykt/redsel av å være på skolen, betegnes dette 
som skolevegring eller ufrivillig skolefravær



Ufrivillig skolefravær –
eller manglende 

inkludering?

• Er det elevene som er problemet, eller er 
det egentlig noe annet som mangler?



Ingen er bare 
det du ser.
• Vi har de elevene vi har – nei, vi har 

de beste elevene vi har!
• Men mengden ufrivillig skolefravær 

passer dårlig med det.
• Er skolens praksis å tilpasse 

opplæringen til eleven (TPO)?
• Hva om elevene opplevde mening 

med skolen og opplæringen sin?
• Hva om de opplevde ekte 

inkludering for den de er?



Hvorfor?

• Vi vet en del, men ikke for mye.
• Fravær registreres, men årsakene 

er nødvendigvis de riktige.
• Ungdata sier dette:

• kjedsomhet (73 %), stress (53 %) og 
engstelse (25 %).



Hva?
Barn og unge som ikke greier å takle en normal 

skolegang er et stort og økende problem



Hva vil 
samfunnet 
vårt?
• Som samfunn kan vi ikke 

lengre akseptere at det 
skapes så mye utenforskap, 
det er i konflikt med 
samfunnets verdigrunnlag.

• Vi MÅ tenke annerledes om 
det bestående, og det er 
viktig at vi skolefolk gjør det.



Om hjelpekunsten
Av Søren Kierkegaard

Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt
sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne
der.
Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.
For å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn ham, men dog 
først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper
min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min forståelse
gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig og stolt, så jeg i stedet for 
å gavne ham egentlig vil beundres av ham.
Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse. Hjelperen må
først og fremst ydmyke seg under den han vil hjelpe, og derved
forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene.
Dersom du ikke kan begynne således med et menneske at han kan
finne en sann lindring i å tale med deg om sin lidelse, så kan du 
heller ikke hjelpe ham. Han lukker seg for deg, han lukker seg inne i
sitt innerste – og prek du så for ham...


