
 

 

 

 

En granskning av  

Grundskolans arbete 
för ökad skolnärvaro 
På uppdrag av kommunens revisorer har en 

granskning genomförts av Barn- och utbild-

ningsnämndens styrning, kontroll och upp-

följning av grundskolans arbete för ökad skol-

närvaro.  

I granskningen har bl.a. följande framkom-

mit: 

Vikten av korrekt registre-
ring bör tydliggöras 

Rutiner för registrering av frånvaro är i hu-

vudsak tillfredställande, men brister före-

kommer i viss utsträckning. Vikten av att re-

gistrering sker korrekt bör därför tydliggöras 

eftersom det annars kan innebära att vård-

nadshavare inte får information om elevs 

ogiltiga frånvaro samma dag. Utebliven regi-

strering kan också innebära att frånvarosta-

tistiken inte är tillförlitlig vilket kan medföra 

att elever faller mellan stolarna och att främ-

jande åtgärder inte sätts in i tid. 

Rutiner för anmälan om 
skolplikt till huvudmannen 
behöver tas fram 

Rutinerna för rektors anmälan till huvud-

mannen om elevs frånvaro brister och det 

finns indikationer om underrapportering vil-

ket kan innebär att nämndens kontroll bris-

ter. Oklarheter avseende när, hur och till vem 

huvudmannen är i detta avseende behöver 

klargöras för att säkerställa att informationen 

når nämnden. 
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Det systematiska kvalitets-
arbetet behöver utvecklas  

Det saknas en tillfredställande styrning och 

kontroll av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Rutiner för hur sammanställning och redovis-

ning av det främjande arbetet ska ske bör tas 

fram och rektorernas stöd i arbetet att främja 

skolnärvaro behöver säkerställas. Uppfölj-

ning, analys, utvärdering och dokumentation 

av insatser bör ingå i det systematiska kvali-

tetsarbetet.   

Nämndens uppföljning av 
frånvaro har inte skett en-
ligt rutin  

Uppföljning och rapportering av statistik till 

nämnden har under året inte skett enligt ru-

tin. Anledningen uppges vara en bristande 

planering och byte av nyckelpersoner.  

 

 

 

 
 
 

 
 

Rapportsammandrag 
från kommunens revisorer 

Diarienummer:  
Rev/1127-2018 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport - se kommunens 
diarium. 

För information, kontakta: 
Mats El Kott revisorernas ordförande 
070 621 84 08 
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör   
063-14 75 28 

http://koffice.ostersund.se/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/diahaku.htm

