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Barn- och ungdomsnämnden

2021.033 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter
september
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvarar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i
kommunen går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i
kommunens egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner
(Skollagen 7 kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande
via respektive skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande
frånvaro hanteras enligt särskild handlingsplan. Ärendena flöjs upp via rapportering till Barnoch ungdomsnämnden fyra gånger per år.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. En anmälan av elever
med omfattande frånvaro har inkommit.
Förvaltningens yttrande
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Linnéskolan, Alingsås
Waldorfskoleförening, i Alingsås kommun. Totalt har sju elever anmälts från Linnéskolan, tre
av dessa anmäldes och rapporterades till nämndens sammanträde 2021-06-15 där den höga
frånvaron kvarstår, fyra av dessa ärenden är nya har initierats sedan förra sammanträdet.
Elevärendena som redovisas i den här tjänsteskrivelse rör den sista delen av läsåret
2020/2021.









Elev i förskolesklass med 37% frånvaro.
Elev i förskolesklass med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i förskolesklass med 28% frånvaro.
Elev i årskurs 3 med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i årskurs 3 med 31% frånvaro.
Elev i årskurs 4 med 28% frånvaro. Ny elev.
Elev i årskurs 9 med 100% frånvaro.

I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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