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LAGET RUNDT BARNA!



INNHOLD 

▪Om bekymringsfullt skolefravær

▪Bli kjent med SNT-Skolenærværmodellen

▪Bergen kommunes nye retningslinjer

▪Tiltak og opptrapping



BEGREPET SKOLEVEGRING VS 
BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR

-Barn med skolevegring 
har ofte vansker med å 
møte på skolen som følge 
av emosjonelt ubehag.

-Ca 1 elev i hver klasse 
viser tegn på skolevegring.

-Bekymringsfullt 
skolefravær er et begrep 
som ikke dømmer, 
ekskluderer eller legger 
ansvaret til noe inni barnet.

-Økende problem med 
store konsekvenser for 
individ og samfunn.



HVEM KJENNER NOEN SOM HAR/HAR HATT 
BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR?

Rekk opp hånda!



SKOLEFRAVÆR

Utdanningsdirektoratet deler skolefravær i dokumentert og 
udokumentert fravær. Bakgrunnen for at det kun er disse to 
fraværsgruppe i grunnskolen, er elevens rett og plikt til 
opplæring. 

Opplæringsplikten (Oppl.l. §2-1) medfører at eleven i 
utgangspunktet skal delta i all opplæring på skolen. 

Bekymringsfullt skolefravær.
Både dokumentert og udokumentert fravær kan være 
bekymringsfullt fravær. Skolen må da kartlegge og sette i 
gang tiltak.



BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR I BERGEN KOMMUNE?

Fravær blir ikke meldt til skolen. Dette gjelder både enkelttimer eller dager

Fravær 3 dager eller mer pr. måned. Trenger ikke være bekymringsfullt dersom 
årsak til fraværet er avklart (eks. sykdom) og ikke omfanget av 3-dagers fravær er 
stort (eks. mønster/gjentakende)

Fravær utover 10 skoledager pr. kvartal (3 mnd.). Dersom foresatte har fått 
innvilget permisjon fra undervisningen fra skolens rektor, er fraværet vurdert og 
godkjent som forsvarlig

Elev har ikke møtt på skolen over lengre tid.

Det er et mønster i fraværet. Dette kan være enkelte fag og/eller aktiviteter på 
skolen, faste dager i uka eller perioder i året Vær særlig obs på om det er gym (ev 
andre fag), første time hver mandag, timene til en spesifikk lærer eller spesifikke 
settinger slik som presentasjoner eller prøver. Er det ofte fravær etter fri, som etter 
ferier eller helg?



BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR



BAKGRUNN FOR SNT-MODELLEN

Hjelpen ble gitt for sent

Planer ble laget uten å involvere eleven

Elevene ble stadig fjernere fra skolen

Veien tilbake ble ofte for lang

Skolen sto i utfordringene alene

PPT ble kontaktet for sent

Kan vi lage et godt system 

for tidlig intervensjon?



FOREBYGGE ISTEDENFOR Å REPARERE

Involvere barnets stemme/medbestemmelse, når eleven fortsatt er 
på skolen

Lav terskel for å sette i gang tiltak ved begynnende fravær

Jobbe sammen i et system som allerede eksisterer



MODELL
SNT-
SKOLENÆRVÆRS-
TEAM



IMPLEMENTERINGSFASEN

Behov for system for 

å forebygge 

skolefravær

System-henvisning til 

PPT

Informasjon til 

foreldre

Rektor

Kompetanseheving 

for personalet

PPTSkolens ledelse Skolens ledelse

(Marion Bjørgan & Annett Lyngtu)



Fraværs-

registrering
(kontinuerlig)

Alle lærere

Oppsummering 

av fravær
(Månedlig)

Kontaktlærer

3+ 

dager 

fravær

Telefon til 

foresatte

Tiltaks

plan

INTERVENSJONSFASE

Kategori A:

SNT-møte 
(Innen en uke etter 

telefonsamtale)

Avd. leder/SNT-koordinator, 

lærer, helsesykepleier, PPT

Avd. leder/SNT-koordinator, 

lærer, helsesykepleier, PPT

SNT-koordinator
Kategori B:

SNT-møte 
(Innen en uke etter 

telefonsamtale)
Tiltak

Evaluering

(Marion Bjørgan & Annett Lyngtu)
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PPT: Informasjon om SNT og introduksjon.

SNT-koordinator: Forteller om skolens rutiner for skolefravær. 

LÆRER: Oppsummerer fraværet og ser på mønster. For kategori B 

elever går lærer igjennom skjema som er fylt ut på forhånd. 

ELEVEN OG FORELDRE: Snakker om deres opplevelse av fraværet, og 

for kategori B elever presenteres skjema som er fylt ut hjemme-

PPT: Spør relevante spørsmål og snakker mer generelt om skolefravær, 

vegring og redskaper for å øke tilstedeværelse/opptrapping.

HELSESYKEPLEIER: Gir informasjon om mulig hjelp videre i systemet. 

Tilbyr samtaler med elev eller foreldre ift. for eks. søvn, rutiner og 

grenser eller angst. 

SNT-KOORDINATOR: Er møtestyrer og skriver ned tiltak og plan videre 

i fellesskap på møtet. Spesifikk på hvem som har ansvar for hva og 

når. Dette skrives ut til deltakerne rett etter møtet. Bergen kommune 

sine retningslinjer for fravær blir også gjennomgått. 



SNT-MØTE
Mor og far: 

Vi har forsøkt alt.

Elev: 

Å gå på skolen er 

vanskelig

SNT-koordinator
(avd. leder): 

Jeg skal gi læreren din 

tid til å hjelpe deg

Lærer: 

Jeg liker deg veldig 

godt! Hvordan kan jeg 

hjelpe?

Helsesykepleier: 

La oss lage en 

avtale om å snakke 

mer om dette.

PPT: 

Hvor lenge har du følt 

det slik?

Handlingsplan

(Marion Bjørgan & Annett Lyngtu)





ERFARINGER MED MODELLEN

Styrker

Tidlig intervensjon-bedre resultat

God relasjon mellom lærer og elev–
avgjørende

Tidlig involvering av flere 
samarbeidspartnere-tverrfaglig 
samarbeid. 

Tiltaksplan starter med en gang

Fokus på fravær har effekt i seg selv

Forbedringer

Sporadisk timefravær?

Skolens eierskap til modellen

Dokumentasjon av effekt og opplevelse 
av tiltaket

Begrenset erfaring med modellen i 
forebyggingsperspektiv grunnet mange 
tunge saker i startfasene.



SUKSESSFAKTORER

Lytt til elevens 
stemme og ha fokus 
på medbestemmelse

Viktigheten av en 
god relasjon mellom 

lærer og elev

Bruken av 
eksisterende 
strukturer i 

skoleorganisasjonen. 

Tidlig intervensjon 
mens eleven fortsatt 

er på skolen

Tverrfaglig 
samarbeid



NYE RETNINGSLINJER FRA BERGEN 
KOMMUNE



KOMMUNENS NYE PROSEDYRER- HØST 2021

HTTPS://ALLMENNINGEN.BERGEN.KOMMUNE.NO/FAGHJELPEN/BARNEHAGE -SKOLE-OG-IDRETT/PROSEDYRER -OG-ADMINISTRASJON-I-BBSI/PROSEDYRER-OG-
RETNINGSLINJER -I-BBSI/PROSEDYRER-OG-RETNINGSLINJER -I-SKOLER-OG-SFO/BEKYMRINGSFULLT-SKOLEFRAVAR

https://allmenningen.bergen.kommune.no/faghjelpen/barnehage-skole-og-idrett/prosedyrer-og-administrasjon-i-bbsi/prosedyrer-og-retningslinjer-i-bbsi/prosedyrer-og-retningslinjer-i-skoler-og-sfo/bekymringsfullt-skolefravar


INNHOLD I 
TILTAKSPLANEN



ÅRSAKER

Skreddersøm: Valget av tiltak må tilpasses hver enkelt 
sak, da ingen fraværssaker er like og årsakene kan 
være sammensatte. 

Årsakene blir ofte mer komplekse og vanskeligere å 
kartlegge jo lenger tid fraværet har pågått.

Selv om forståelse av årsak er viktig for å tilrettelegge 
på best mulig måte, må ikke tiltak utsettes i påvente av 
å finne årsak, eks langvarige utredninger og ventelister.

Sårbare gruppen, men alle kan komme i denne 
situasjonen. Individ-miljø problem.



KARTLEGGE OPPRETTHOLDENDE FAKTORER

▪Å være hjemme er gjort mer attraktivt enn å være på skolen.

▪Dataspill

▪Søvnvansker/snu døgnet

▪Fraværet i seg selv

▪Kjenne etter på vondtene (somatisere) og om de dyrkes/ langvarige utredninger

▪Redd for hva de andre sier og redd for å skille seg ut

▪Eleven tar/får kontroll hjemme

▪Faglige og sosiale konsekvenser (mindre kontroll/faglige hull)

▪Sosialt isolerte/ensomme

▪Mangler andre strategier å møte utfordringer på





ELEVENS STEMME OG 
MEDVIRKNING
Når det skal utarbeides tiltak er eleven den viktigste stemmen. Eleven sitter med 
størst kunnskap om sin egen situasjon og skal ha eierskap til sin egen plan. Eleven 
kan sitte på løsningen og skolen må lytte. Husk å finn styrkene også, ikke bare 
svakheter eller utfordringer. 

Nedenfor ligger metoder for å snakke med barn.

MI-Motiverende intervju

Unngå eller oppnå- skjema

+ - skjema. 

PGS-Problemløsning gjennom samarbeid

KOR- Et samtaleverktøy

HEI-spillet

SNAKKE-RVTS

IVAS

Habiit app

Drømmeskolen



LÆRERENS VIKTIGE ROLLE

Flere studier har vist at gode relasjoner 
mellom lærer og elev har betydning for 
skolefravær generelt og skolevegring 
spesielt. 

Gi eleven en opplevelse av å være en del 
av klassen til tross for fravær. Ukeplaner, 
informasjon ol skal gis eleven personlig, 
send regelmessig sms eller ring eleven. 



TILTAKSPLAN 

I planen skal tilretteleggingen skolen har blitt enig med elev og foresatte om 
beskrives. Den må være konkret og spesifikk, med hva, når og hvem som har ansvar –
og når evalueres.

Andre lærere, assistenter og vikarer bør få tilgang til
planen hvis elev har godkjent dette. 

Det er viktig å sette inn tidlige tiltak før 
problematikken blir for kompleks.



EKSEMPLER PÅ INNHOLD I 
TILTAKSPLANEN 
▪Samtaler med lærer, relasjonsbygging

▪Tilpasse opplæring med mål, innhold, arbeidsmåter, og 
arbeidsmengde.

▪Tilrettelegge overganger

▪Plassering i klasserommet, sitte hvor og med hvem

▪Skolevei

▪Friminutt

▪Alternativ inngang

▪Møte lærer i porten før skolestart og å gå igjennom dagsplan

▪Slippe å snakke høyt i klasserommet.

▪Lekser

▪Skjerming, trygg plass å hvile



HVA MÅ AVKLARES?
▪Hvem skal ha kontakten med eleven. Hvem 
ha/kan får god relasjon?

▪Bør fokuset være på å komme, være og bli på 
skolen, uten krav eller andre mål enn dette?

▪Avtal hvilken informasjon lærer skal gi til 
klassen.

▪Avtale om kontakt hjem hvis elev ikke kommer.

▪Hvilke andre personer på skolen skal få 
informasjon om tiltakene? 



HABIIT- SPILLET MOT SKOLEVEGRING

Slik er spillet mot skolevegring (habiit.io)

https://www.habiit.io/post/slik-er-spillet-mot-skolevegring


EKSPONERING OG OPPTRAPPING
For de elevene som har behov for opptrapping til full skoledag, 
bør tiltaket i tiltaksplanen være å lage en opptrappingsplan. 

En opptrappingsplan er en avtale mellom skole, elev og 
foresatte om gradvis tilbakeføring til skolen ved stort fravær.

Opptrappingsplaner er en form for eksponeringstrening, og 
elevene med behov for opptrapping kjenner ofte på følelser som 
kan forbindes med stressreaksjoner eller angst. 

Det er viktig å ha noe kompetanse på angst og eksponering, men 
gjerne kalle det «å øve» med eleven. 



MODELL FOR TRYGG OPPTRAPPING (TANGEN, BKL)

Relasjon Sted Mestring



VIKTIGE ELEMENTER I 
OPPTRAPPINGSPLANEN
▪Tilbakeføringen må skje gradvis og forsiktig, men med et dytt av 
en støttende hånd. 

▪Konkrete opptrappingsplaner (tid, sted, møtes av hvem, gjøre 
hva) som eleven er med å utforme. 

▪Ha en plan B. Plan B er ikke å være hjemme.

▪Noen tåler mer press enn andre.  

▪Mål må være realistiske og gi mestringsfølelse. Begynn der 
eleven er, går ikke dette så gå et skritt tilbake. 

▪Ikke ta elever et skritt tilbake unødvendig (eks. Ikke grupperom 
hvis de klarer å være i klasserommet). 

▪Når man tenker at nå går alt bra, IKKE SLIPP TAKET.

▪Tilbakefall må regnes med og normaliseres.

▪Noen ganger er ikke full tilbakeføring realistisk, men fra 0 til 
50% er godt nok.



HJEMMEUNDERVISNING VS. RELASJONSBYGGING

Unngå hjemmeundervisning: Kun i en avgrenset og avtalt 
periode i en overgangsfase. Kan være unntak med 
autisme-diagnose, samt ME og andre med rettighet. 

Relasjonsbygging lærer-elev hjemme hos eleven er ikke 
hjemmeundervisning, men kan være et viktig ledd i 
opptrappingsplan.

Hvis eleven er for syk til å gå på skolen må det diskuteres 
med lege om det klassifiseres som langvarig sykdom. Da 
har eleven rett på hjemmeundervisning (for eksempel ved 
ME). Denne retten må vurderes ut fra reglene om 
spesialundervisning, ref. rundskriv Udir-6-2014 
(www.udir.no nr. 2).

http://www.udir.no/


GRUPPEROM OG OMVENDT 
INTEGRERING
Et grupperom kan være en trygg plass å begynne hvis 
eleven ikke mestrer å gå inn i klasserommet. 

Bli enig med eleven om hvilket rom som vil være best, Det 
er bedre med hyppige og korte økter på grupperom, slik 
som en time hver dag heller enn to timer annenhver dag.

Den ansvarlige voksne skal bygge relasjon og bli en 
brobygger. Her får eleven jobbe med skolearbeid som er 
innenfor interessen, som eleven mestrer og som passer 
med det som skjer i klasserommet så overgangen dit blir 
lettere.

Omvendt integrering: La noen medelever komme til 
fraværseleven for å bygge relasjon. Dette blir mindre 
overveldende og gir eleven sjanse til å bli trygg på noen 
som vil være i klasserommet når eleven skal tilbake dit. 
Dette er særlig nyttig for barn med autisme.



KARTLEGGE SKOLEN MED FARGER



ØVE PÅ HVA MAN SKAL SI TIL 
MEDELEVER

Lag liste og rollespill de fram til eleven finner en 
forklaring de kan stå for, og øv den inn til den sitter:

- Jeg har hatt kyssesyken

- Jeg har ikke lyst til å snakke om det

- Det har ikke du noe med

- Jeg har hatt litt vansker med å klare å komme på skolen i 
det siste

Ærlighet varer lengst- men forklaringen på eleven komme 
fram til selv og eie!



ALVORLIG SKOLEFRAVÆR 
OVER TID

Noen har behov for tiltak for mer alvorlige 
emosjonelle problemer, og trenger utredning og 
behandling hos BUP.

Gradvis overgang fra skoletilbud hos 
spesialisthelsetjeneste eller BKL og til vanlig klasse. 

Godt samarbeid mellom skole og andre instanser

Kommunal gruppe skal samles neste år

Ikke mist håpet og aldri gi opp!



SNAKK SAMMEN TRE OG TRE

Hva kan du bidra med som del av laget rundt barnet?



SPØRSMÅL?

TAKK FOR 
OPPMERKSOM-
HETEN!

Kontakt oss for mer informasjon.

Annett Lyngtu: annett.lyngtu@bergen.kommune.no

Marion Bjørgan: marion.bjorgan@bergen.kommune.no

mailto:annett.lyngtu@bergen.kommune.no
mailto:marion.bjorgan@bergen.kommune.no
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I tillegg er mye hentet fra Håndbok for bekymringsfullt skolefravær, SNT modellen 
og innholdet som kommer på Faghjelpen og BkKvalitet om skolefravær. 


