
Fokus Skolnärvaro 
Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år 
över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på 
gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan.

Den 8 oktober 2020, bjuder vi alla skolverksamma i Skåne på den kostnadsfria heldagskonferensen 
Fokus skolnärvaro. Konferensen fokuserar på orsaker bakom skolfrånvaro samt olika vägar för att 
främja skolnärvaro på både på förvaltnings- och på skolnivå. Den kommer att bestå av föreläsningar 
med forskare samt representanter från kommuner och skolor som har satsat på olika sätt att främja 
skolnärvaro med bra resultat.

Medverkande:

Malin Gren Landell, författare, disputerad psykolog och regeringens tidigare utredare med ansvar för 
den statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, medlem i kommittén 
för INSA (International Network for School Attendance).

Aggie Öhman, civilekonom, verksamhetsutvecklare, utbildare och författare till rapporten Skolans 
tomma stolar, med statistik och analys om hur skolor och kommuner arbetar med skolfrånvaro. Hon 
är också grundare av Prestationsprinsen.

Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet. Hennes forskning handlar 
huvudsakligen om hur man kan göra samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser för barn.

Representanter från Östra Göinge kommun, Bromölla kommun, Svalöv kommun, mm.

När: 8 oktober, kl 9:00-16:00
Var: Hotell Scandic Star, Glimmervägen 5, 
224 78 Lund. 

FoU Skola

Anmäl dig genom att klicka här
 Senast 2020-09-07

Konferensen är helt kostnadsfri

I dagsläget planerar vi genomföra konferensen på plats i Lund. Om det inte kommer vara 
möjligt pga smittorisk kommer det finnas möjlighet att ta del av föreläsningarna digitalt. 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/fokus-skolnarvaro/
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Kort om föreläsningarna:

Malin Gren Landell och Aggie Öhman "Närvaroarbete och skolutveckling"

Hur kan huvudmannen arbeta för att stötta både närvarofrämjande och förebyggande och 
åtgärdande arbete med frånvaro? Genom närvarostatistik kan orsaker till frånvaro upptäckas och 
närvaroarbetet utvecklas. Aggie och Malin kopplar till forskning och goda erfarenheter i skolans och 
huvudmannens arbete med skolnärvaro och frånvaro.

Elin Vimefall ”Samhällsekonomiska konsekvenser av skolfrånvaro”

Elin kommer att pratat om de ekonomiska effekter som uppstår både för gymnasieskolan, kommunen 
och samhället i stort när en individ efter årskurs nio inte har klarat behörigheten till gymnasiet. Hon 
kommer även prata om varför det är ekonomiskt lönsamt att sätt in insatser i ett tidigt skede istället 
för att vänta tills problemen blivit alvarligare. 
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