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Vi på Oasen skole har lyst til å løfte fokuset på at elevene våre skal klare å komme på 

skolen og mestre hverdagen her. I blant har skolefravær kun bakgrunn i sykdom, 

men noen ganger kan det være andre forhold som gjør at det kan være vanskelig å 

komme på skolen. Skolen bruker «Veileder: Forebygging og tiltak ved alvorlig 

skolefravær» utgitt av Søgne og Songdalen kommuner som en hjelp i dette arbeidet. I 

følge veilederen, regnes dette som alvorlig høyt skolefravær: 

  

• Gjentatt fravær fra enkelttimer uten gyldig grunn 

• Fravær mer enn tre enkeltdager på en måned 

• Fravær mer enn 10 enkeltdager i halvåret 

• Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen 

Som kjent via media opererer videregående skoler med høye krav til tilstedeværelse, og 

også med tanke på dette, er vi opptatt av å se på hvilke tiltak vi kan bli enige om for å søke 

å redusere fraværet. Hvis vi tenker at dette er et felles problem, kan alle parter ta ansvar 

og bidra til at elever i "faresonen" ikke utvikler en skolefraværsproblematikk. 

  

Siden det kan være mange grunner til høyt fravær, må den enkelte elev behandles 

individuelt. Dersom vi eller dere foresatte er bekymret med tanke på høyt fravær, ønsker 

vi å legge til rette for dialog. Enkelte ganger kan det være nok med en telefon for å 

oppklare grunnen til fraværet. Andre ganger vil vi fra skolens side vil sende et brev 

hjem dersom vi opplever at deres barn er mye borte. Tanken er da å invitere til en 

samtale, slik at vi kan sette alle krefter inn for å eventuelt redusere fraværet. 

Som kjent via media opererer videregående skoler med høye krav til tilstedeværelse, og også med 

tanke på dette, er vi opptatt av å se på hvilke tiltak vi kan bli enige om for å søke å redusere fraværet. 

Hvis vi tenker at dette er et felles problem, kan alle parter ta ansvar og bidra til at elever i 

"faresonen" ikke utvikler en skolefraværsproblematikk. 

  

Siden det kan være mange grunner til høyt fravær, må den enkelte elev behandles individuelt. 

Dersom vi eller dere foresatte er bekymret med tanke på høyt fravær, ønsker vi å legge til rette for 

dialog. Enkelte ganger kan det være nok med en telefon for å oppklare grunnen til fraværet. Andre 

ganger vil vi fra skolens side vil sende et brev hjem dersom vi opplever at deres barn er mye borte. 

Tanken er da å invitere til en samtale, slik at vi kan sette alle krefter inn for å eventuelt redusere 

fraværet. 


