
Resultat av utredning om upprepad eller längre frånvaro 

Elevens uppgifter

Utbildningsnämndens diarienummer 

Ifylld blankett skickas till: 
Sollentuna kommun 
Utbildningskontoret 
Skolplikt 
191 86 Sollentuna 

Namn Personnummer 

Skola Klass 

Frånvarons omfattning Giltig/Ogiltig frånvaro* 

*Observera att en anmäld frånvaro inte per automatik är en giltig frånvaro. Skolan behöver göra en egen bedömning av om frånvaron är giltig eller
ogiltig.  

Har utredningen genomförts i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare samt elevhälsan? 
 Ja Nej 

  Orsaker till elevens frånvaro 
Vad är elevens syn på sin frånvaro? 

Vad är vårdnadshavarens syn på sitt barns frånvaro? 

Vad är resultatet av skolans utredning av orsakerna till elevens frånvaro? 



 
Beslutade åtgärder 
 Vilka åtgärder har skolan beslutat om för att främja elevens närvaro och säkerställa elevens rätt till utbildning? 
 

 

Särskilt stöd  
  
Har skolan utrett om eleven är i behov av särskilt stöd?                                          Ja                 Nej 
 
Vilka eventuella stödinsatser har skolan beslutat om i ett åtgärdsprogram? 

Om nej, ser skolan ett behov av att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd?          Ja                 Nej  

Samverkan 
 
Pågår det en samverkan med andra instanser?                                                   Ja                 Nej  

 
Om ja – med vilka och på vilket sätt samverkar ni? 

 

Om nej – ser skolans elevhälsa något behov av att samverka med andra instanser? (Beskriv) 
 

Hur ser samverkan ut med elevens vårdnadshavare?  
 

Anser skolan att vårdnadshavare tar sitt ansvar i att se till att eleven fullgör sin skolplikt? (Om nej – beskriv) 
 



Övrig relevant information 

Uppgiftslämnare 
Rektor E-post Telefonnummer 

Kontaktperson E-post Telefonnummer 

Uppgifterna som efterfrågas i blanketten utgör en del av det underlag som hemkommunen behöver för att fullgöra 
sina skyldigheter enligt 7 kap. 21 § skollagen. Vid behov kan utbildningskontoret be om att få ta del av ytterligare 
handlingar så som beslut om åtgärdsprogram, beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram, utredning om upprepad 
eller längre frånvaro.  

Kontakt vid frågor: skolplikt@sollentuna.se 

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett angående utredning av frånvaro i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Mer information  finns på www.sollentuna.se/gdpr.

Besök Postadress Telefon växel Internet 
Turebergshuset 
Turebergs torg 1 

191 86 Sollentuna 08-579 210 00 www.sollentuna.se 
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