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Som skoladministratör kan du enkelt bidra till 
att öka närvaron på din skola. Knepet är att få 
lärarna med på ”rapporteringståget”.
”Om du kan få lärarna att rapportera på rätt sätt, 
så får ni fantastiska möjligheter att jobba för 
elevernas bästa”, säger Åsa Albin på Skola24.

Skola24 Frånvaro erbjuder många möjligheter 

att ta fram viktig statistik över giltig och ogiltig 

frånvaro. Genom att ta ut rapporter kan du 

hjälpa dina lärarkollegor att se olika mönster och 

beteenden hos eleverna. Är det kanske någon elev 

vars frånvaro har ökat väldigt mycket på senaste 

tiden? Är det någon speciell dag, tid eller lektion 

då hen kommer sent eller kanske inte dyker upp 

alls?

”När man ser mönstren så blir det också lättare för 

läraren att styra sitt arbete och vidta nödvändiga 

åtgärder för att öka närvaron, både genom sitt  

eget arbete och i samarbete med elevhälsan”, säger 

Åsa Albin som är specialiserad på frånvarorelaterad 

support och utbildning i Skola24.

För att ni ska lyckas krävs det dock att ni gör rätt 

från början. Och här har du som skoladministratör 

möjlighet att styra upp arbetet.

Det här är våra bästa tips!

• Samarbeta! En korrekt närvarorapportering 

bygger på ett bra samarbete mellan 

skoladministratör, schemaläggare och lärare – 

eftersom allt hänger ihop. Kommunicera kring 

frånvaron, gör regelbundna avstämningar eller, 

om det behövs, starta ett gemensamt projekt 

och sätt upp ett mål för hur ni ska öka närvaron. 

• Säkerställ rapporteringen. För att ni ska kunna 

ta fram meningsfull statistik krävs förstås att 

lärarna verkligen är noga med att rapportera 

in närvaron konsekvent och på rätt sätt. Lägg 

gärna lite tid på en genomgång vid terminsstart!

• För att närvarorapporteringen ska vara riktig 

måste både schemat och elevinnehåll stämma. 

Eleverna ska till exempel inte ligga dubbelt 

på lektionerna. Om undervisningen sker i 

halvklass, är det viktigt att bara halva klassen 

ingår i gruppen. Om sådana grundläggande 

saker inte stämmer så är det lätt hänt att läraren 

ger upp.  

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 programmet. En fördjupningsvariant av kursen 

kan även bokas på kommunnivå och denna 

specialanpassas i sådana fall för er.

  Stärk din administrativa kompetens 

  läs mer om Skola24 Skoladministratör 

  och anmäl dig här.

  Läs mer om Skola 24 Frånvaro 

  och anmäl dig här.

Hjälp lärarna att öka närvaron 
hos eleverna! Våra 3 bästa tips.

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

