
Problematisk skolfrånvaro
Välkommen till en digital workshop
om hur vi kan arbeta tillsammans för
att främja skolnärvaro!

Målgrupp: Personer inom kommun och region som möter barn och unga
i sitt arbete.

Tid: Måndagen den 16 maj, kl. 13:00 - 16:00

Plats: Digitalt på plattformen Teams

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag 12 maj.

Kontakt: Vid frågor om workshopen kontakta Mikael Szanto. 
E-post: mikael.szanto@borasregionen.se
Tel. 073 409 12 95.

Problematisk skolfrånvaro är en komplex
utmaning som grundar sig i flera olika orsaker
där skolfaktorer samverkar med sociala faktorer
samt individens psykiska och fysiska
förutsättningar. Fler aktörer än skolan behövs i
arbetet och samverkan är viktig för att kunna ge
rätt stöd till individen.

Syftet med workshopen är att ge kunskap,
sprida lärdomar, lyfta goda exempel och
utveckla samverkan. Utgångspunkten är att
skapa möjligheter för alla barn och unga att
kunna och vilja vara i skolan. På så sätt ger vi
förutsättningarna för en bra start i livet och för
god hälsa, utbildning och framtidstro.

Inbjudan till workshop

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b819497efdc3


Program och innehåll
Workshopen är indelad i tre delar och kommer att ge kunskap, goda

exempel samt utrymme för samtal och diskussion.
 Att förebygga skolfrånvaro

Malin Gren Landell inleder eftermiddagen med en föreläsning om olika sätt att
samverka för ökad skolnärvaro.

 
Goda exempel
Team Domino
Borås stads verksamhetsutvecklande förvaltningsövergripande team mellan skola och
socialtjänst som arbetar med att förebygga skolfrånvaro.

Saknad - efterfrågad
Saknad och Efterfrågad är en handlingsplan som alla kommunens skolor arbetar efter.
Det är ett arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro och åtgärda
problematisk frånvaro. Alla elever ska vara saknade när de inte är i skolan och på
lektion. 

Gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner där ni som deltagare får möjlighet att mötas för att diskutera hur vi
tillsammans kan stärka arbetet med skolnärvaro.

Malin Gren Landell är psykolog, psykoterapeut,
forskare och författare med fokus på skola.

2016 fick hon uppdraget att leda den statliga
utredningen om elevfrånvaro, ”Saknad!
Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”.  

Malin är en uppskattad föreläsare och debattör
som samarbetar med forskare och andra
samhällsaktörer för att sprida kunskap och
förändra.


