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Uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet
INVITASJON TIL KOORDINERT UTVIKLINGSARBEID
Personell ved ungdomskoler og skolens støtteapparat er kontinuerlig i kontakt med elever som har uønsket
skolefravær. Kompetansesenter rus, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og Statped har til dels sammenfallende målgrupper for
arbeidet.
Vi ønsker å nå ut til kommuner med en koordinert innsats, og inviterer til samarbeid med en kommune i
regionen (Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland) som vil arbeide systematisk og koordinert gjennom å
styrke kompetanse med mål å hindre uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet.
Vi ønsker å styrke arbeidet rundt elever som er i risiko for å droppe ut av skolen. Det er signifikante
sammenhenger mellom skulk, fravær og karakterer i ungdomsskolen og det å droppe ut av videregående
skole - noe nesten en tredjedel av elevene gjør. Elever med mye ulegitimert fravær, og som på en eller
annen måte er i konflikt med skolen, synes i større grad enn andre å få vanskeligheter senere i livet. Elever
med lære- og atferdsvansker i skolen, er overrepresentert blant de som i voksen alder får problemer med
rusbruk, kriminalitet og psykiske vansker.
Mål for prosjektet:
- styrke kompetanse blant ansatte i skolen og skolens støtteapparat som arbeider nær elevene
- utvikle, gjennomføre og implementere registrering og oppfølgingsrutiner for fravær
- styrke samarbeidet mellom hjem og skole
Kompetansesentrene tilbyr kommunen kompetanse innen tematiske områder som for eksempel
- arbeid med utsatte barn /unge
- klasseledelse og læringsmiljø
- lese og skrivevansker hos unge
- rus og psykiske vansker
- barnesamtalen
Kommuner som er interessert i å arbeide med ovennevnte problemstillinger inviteres til å henvende seg
skriftlig til KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggt 11, 5015 Bergen
innen 14. november 2014.
Kompetansesentrene vil i samarbeid velge ut en innsatskommune slik at vi som kompetansesentre og
kommunen kan gjøre erfaringer med en felles og helhetlig tilnærming mot kommuner innen nevnte
satsingsfelt – uønsket skolefravær. Utviklingsarbeidet vil ikke gå på bekostning av andre igangsatte
samarbeidstiltak mellom kompetansesentrene og kommunen som blir valgt ut. Innsatsen vil i utgangspunkt
ha en varighet på 2 år. Kommunen som utvelges tildeles kr 150 000,- i stimuleringsmidler for å styrke
arbeidet lokalt.

Kommuner (event interkommunalt) som er interessert i å søke om deltakelse i dette utviklingsarbeidet
sender informasjon om følgende:
- Omfanget av uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet lokalt
- Spesielle utfordringer relatert til fraværsproblematikk ved skolene
• eks. skulk/ vandring i skolelokaler / kjønn/ eller minoritetssatsing /sammensatte vansker
- Beskrive eksisterende tiltak i skolene og hos skolens støtteapparat rettet mot målet å redusere
skolefravær.
- Henvendelsen som sendes forankres med godkjenning i kommunens ledelse.
Bergen, 8. oktober 2014
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www.helse.uni.no/rkbu
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