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Aktivera varningsklockorna! 
Så kan du öka närvaron i din skola.

Har ni bra koll på frånvaron i er skola? Och ser 
ni mönstren? Aktiv användning av Skola24 
Frånvaro är ett effektivt sätt att skapa struktur i 
frånvarorapporteringen och hitta orsakerna.  
”Genom att aktivera de inbyggda varnings-
klockorna får ni möjlighet att agera i tid”, säger 
Linnea Lychou.

Genom att jobba strategiskt med frånvarofunk-

tionerna i Skola24 kan du som skoladministratör 

enkelt skapa rätt  förutsättningar för skolans före-

byggande frånvaroarbete.

”Det finns många olika möjligheter att ta fram  

rapporter över både giltig och ogiltig frånvaro som 

hjälper er att hitta olika anledningar till frånvaron. 

Man skulle helt enkelt kunna säga att du med 

ditt arbete hjälper lärarna att hitta mönstren”,  

förklarar Linnea Lychou som är en av dem som  

leder den populära kursen Skola24 Frånvaro.

Det finns många indikationer på frånvaro som 

systemet kan fånga upp. Kanske har en elev  

börjat vara borta från skolan vissa dagar eller  

tider i veckan, eller från vissa typer av lektioner?  

Kanske kommer hen för sent till vissa lektioner 

men inte till andra?

Genom att aktivt välja vilken information man vill 

ha och ta ut rapporter baserade på olika para- 

metrar går det att hitta anledningar till frånvaron. 

Informationen som skoladministratören tar fram 

blir ett ovärderligt underlag för skolans elevhälso-

arbete. 

”Med rätt kunskap om hur man hanterar närvaro- 

och frånvarorapportering går det alltså att analy-

sera statistiken och skapa förutsättningar för ökad 

närvaro och, förhoppningsvis, bättre skolresultat”, 

säger Linnea Lychou.

Om du redan i dag arbetar som skoladministratör 

och vill lära dig hur du kan bidra till att göra skillnad 

är kursen Skola24 Frånvaro ett bra sätt att snabbt 

lära sig strategierna och funktionerna i program-

met. En fördjupningsvariant av kursen kan även 

bokas på kommunnivå och denna specialanpas-

sas i sådana fall för er.

  

  Läs mer om Skola 24 Frånvaro 

  och anmäl dig här.

”Genom att akti-
vera de inbyggda 

varningsklockorna 
får ni möjlighet att 

agera i tid” 

https://www.skola24.com/kursutbud/skola24-franvaro/

