Samtaleskjema 1 – fravær
Rutinebeskrivelse finner du i Kvalitetsdokument 4: Tett på!
Samtale mellom elev, evt. foreldre og kontaktlærer/faglærer/rådgiver ved bekymringsfullt fravær
Elevens navn

Klasse

Evt. foreldre

Dato

Fravær før møte

Dager

Tilstede på møte
Foreldre er
kontaktet dato
Konklusjon (Leses opp som oppsummering på slutten av møtet.)

Ferdig utfylt skjema legges i elevmappen. Rådgiver informeres.

Timer

Til Samtaleskjema 1
Veiledning til hjelp for første samtale mellom elev og kontaktlærer/faglærer/rådgiver (evt. med
foreldre) ved bekymringsfullt fravær
1. Samtalen tas så snart som mulig etter at bekymringsfullt fravær er registrert.
2. Samtalen må ha et positivt utgangspunkt, og ha fokus på tilstedeværelse. Eleven bør merke at
det vises interesse for elevens ve og vel, at eleven er savnet og at fremmøte har betydning for
lærerne og de andre elevene.
3. Samtalen kan ledes inn på følgende tema:
Kursvalget:

Er du kommet på rett plass? Tidlig i skoleåret er mulighetene for
kursbytte best. Spørre litt om elevens utdanningsmål.

Trivsel:

Hvordan liker du deg på skolen/i gruppa?

Mobbing:

Blir du plaget av noen? (Eller vet du om noen som blir plaget?)

Fagvansker:

Er det fagområde som er vanskelige og som du ønsker mer hjelp til?

Personlige vansker og hjemmeforhold – rusproblematikk:
”Ønsker du å snakke mer med meg eller rådgiver om disse problemene?”
(Her må vi gå varsomt fram. Det kan eventuelt orienteres litt om rådgivers arbeid og at rådgiver
kan formidle annen faglig hjelp som for eksempel PPT og skolehelsevesenet).
4. Konsekvenser av dårlig frammøte: Velg en mest mulig positiv vinkling, snakk om tiden fremover
i stedet for å klage på fortiden. Hva kan du selv bidra med? Hva må til for at du skal klare å
komme deg på skolen/få lyst til komme? Her kan du fortelle at foreldre vil bli kontaktet igjen
(elever under 18 år) dersom fremmøte ikke bedres.
5. Konklusjon/oppsummering: Du lager en kort, skriftlig konklusjon. En avtale om en eventuell
oppfølgingssamtale kan også gjøres.
6. Foreldre skal informeres og være med på å drøfte elevens fravær hvis eleven er under 18 år.

