
               

 

Til kontaktlærer 
Fremgangsmåte ift. Bekymringselever 

 

Denne «saksgangen» brukes i forhold til elever med et visst fravær og/eller elever som har en 

hemmende/uønsket atferd (for eksempel; «usynlige elever», elever som stadig er negative/i opposisjon 

eller er verbal utagerende, elever der en har mistanke om rusbruk, elever som stadig ikke leverer fagarbeid 

etc.) 

 
1. Ved 2 dagers udokumentert fravær; ring hjem! Hva er årsaken til fraværet? 

 

2. Ved 10% fravær i fag, og/eller uønsket atferd med varighet på ca. en måned, kaller 

kontaktlæreren eleven inn til en bekymringssamtale. Kontaktlærer orienterer samtidig foreldrene 

(hvis eleven er under 18 år). 

 

OBS: Dersom eleven er en bekymringselev som tidligere skoleår har hatt et stort fravær, bør 

bekymringssamtalen finne sted før 10 % grensen er nådd. 

 

3. Bekymringssamtalen. Kontaktlærer gjennomfører en bekymringssamtale hvis mål er å forsøke å 

kartlegge de bakenforliggende årsakene til elevens fravær/ uønskede atferd. Alle punktene 

nedenfor bør belyses i enhver bekymringssamtale slik at en sikrer et best mulig grunnlag for å sette 

inn tiltak for å avhjelpe elevens situasjon. 

 

Områder en alltid bør være innom når en har en bekymringssamtale: 

 

a. Er fravær/ uønsket oppførsel knyttet til fag/fagvalg/undervisning? Eller er det andre 

forhold på skolen/i klassen (for eksempel mobbing, forhold til medelever/ lærere)? 

 

b. Er fravær/ uønsket oppførsel knyttet til forhold på fritiden (for eksempel rus, venner 

(positive/ negative/ ikke venner), fritidsaktiviteter og/eller jobb som tar for mye tid)? 

 

c. Er fravær/ uønsket oppførsel knyttet til forhold i hjemmet/bor alene (hybel/leilighet)? 

Eksempler på forhold i hjemmet: Konflikt med foreldre/søsken, skilsmisse, dødsfall, sykdom 

(psykisk/fysisk), rus i familien, store omsorgsoppgaver (for egne barn, for foreldre/søsken) 

etc. 

 

Avhengig av hva som fremkommer under bekymringssamtalen, skjer følgende: 

 

4. Problemene kan løses av kontaktlærer. Saken avsluttes. Kontaktlærer noterer ned hva han/hun 

gjør. Husk å sette referat i klassens perm. 

 

 



    

  

5. Dersom problemet/ problemene kan løses eller eleven vil forsøke å endre atferd, gis en frist på 3 

uker. Er det ingen endring/ forbedring etter disse 3 ukene skal helsesøster og/eller sosialrådgiver 

kontaktes. Dette må gjøres skriftlig. Eleven og foresatte må bli informert om denne videre 

kontakten på forhånd. 

 

Har det skjedd en forbedring innen disse tre ukene, bør eleven følges godt med i en periode 

fremover. Dukker så samme type ”problem” opp igjen etter en kort tid, tar kontaktlærer en ny 

bekymringssamtale med eleven. Samtidig drøftes saken med avdelingsleder 

 

6. Dersom kontaktlærer føler behov for en drøftingspartner på bakgrunn av den informasjon som kom 

fram under bekymringssamtalen, tar kontaktlærer kontakt med sosialrådgiver eller helsesøster. 

 

7. Helsesøster/ sosialrådgiver gjør en vurdering, og bringer saken evt. inn for spes.ped.teamet. 

Dersom elevsaken bringes inn for spes.ped.team kan det være ønskelig at kontaktlærer deltar og 

legger frem saken 

 

8. Spes.ped.team og/eller rådgiver vurderer aktuelle samarbeidspartnere. Kontaktlærer informeres 

om videre saksgang. 

Vi minner om at det er viktig å notere ned hva som gjøres, med tanke på en eventuell klagebehandling i 

ettertid. Bruk vedlagte skjema 
  



    

  

Hva har blitt gjort? 
Huskeliste/dokumentasjon for tiltak i forbindelse med elever vi er bekymret for: 

 

Elevens navn:  

Klasse:  

Kontaktlærer:  

Kort beskrivelse av tiltak: 

Kontaktlærer Når? Kommentar 

Ringt hjem?   

Samtale med eleven. 

a: fag/fagvalg 

b: forhold på fritiden 

c: forhold hjemme/hybel 

d: andre ting 

 Årsak til problemer 

Saken avsluttes hos 

kontaktlærer 

 Dokumentasjon, f.eks. dette 

arket, i klassens perm 

Kontaktlærer/andre:   

Hvis saken ikke avsluttes: 

Sett en frist, maks 3 uker 

for endring av 

adferd/løsning av 

problemer. 

 

Hvis ingen endring, 

kontakt 

sosialrådgiver/helsesøster 

 

Kontaktlærer tar ny 

samtale med eleven 

 Må gjøres skriftlig, men 

naturligvis gjerne muntlig i 

tillegg. Legg ved opplysninger om 

punkt 1, 2 og 3 

Hvis behov: 

Ny kontakt med 

sosialrådgiver/helsesøster 

etter fhv kort tid 

avdelingsleder informeres 

  

Helsesøster/sosialrådgiver 

bringer eventuelt saken 

inn for spes.ped.team 

  

Spes.ped.team/rådgiver 

vurderer aktuelle 

samarbeidspartnere. 

Kontaktlærer informeres 

  

 


