


Digitalt 
Seminarium
- Så löser vi problematisk
skolfrånvaro & ofrivillig isolering
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• Edvin Pihlqvist – rektor, Blichers Friskola, Skåne

• Emma Rosberg – verksamhetschef, Blichers Friskola, Skåne

• Tatiana Grönevik – KBT-terapeut, Blichers Friskola, Skåne

• Julia Linde – enhetsstöd, dagliga verksamheten Haninge Nord, Stockholm

• Filip Carlsson – moderator
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Deltagare



Inledning - Vad är problematisk skolfrånvaro, varför är det ett problem? 
Vilka konsekvenser leder det till?

Blichers Friskola berättar om deras arbetssätt och hur behandlingsarbetet 
är integrerat i den dagliga skolverksamheten.

Haninge Nord berättar hur de jobbar med arbetssättet Kliv ut för att 
möjliggöra en varaktig positiv förändring för unga hemmasittare.
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Agenda



Stora skolor med många olika byggnader (t ex för matsal eller idrott) 

Flera klassrum

Skåp för böckerna (rätt bok till rät lektion) 

Olika elevgrupper som ofta ändras

Många olika lärare 

Läroplan med tidiga höga krav på teoretisk förståelse och exekutiv 
förmåga
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Inledning
Vad gör skolan problematisk för vissa elever (enligt Anna Borg, KIND)



Förberedelse & mottagande 

Relationella arbetet 

Samverkan & delaktighet 
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Blichers friskola – mer än en vanlig skola 
Så jobbar Blichers resursskola
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Förberedelse & mottagande 

Orsaken hos ungdomen

Orsaken i skolan

Orsaken i hemmet Genomförandeplan 

för elevens skolstart

Kartläggning



Sociala färdigheter

Känslomässig sårbarhet

Ångest/oro

 Inlärningssvårigheter, NPF  
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Förberedelse & mottagande
Orsaker hos ungdomen



Kamrater

Mobbning 

Relationer, stöd från pedagoger och övrig 
personal

Fysiska miljön/anpassningar
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Förberedelse & mottagande
Orsaker i skolan



Hemsituation och hur det fungerar 

Sociala färdigheter utanför skolan
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Förberedelse & mottagande
Orsaker i hemmet



”Istället för att leta fel hos 
barnen fråga oss vad det är för 
fel på det vi gör när vi inte når 

fram till dem”
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Relationella arbetet

 Dubbelt mentorskap (behandlare och pedagog)

Tydligt fokus

Anpassad kravnivå (socialt och skolmässigt)

Motiverande samtal, positiv förstärkning och beröm

Kunskap hos personalen

Se utifrån elevens utkikstorn

Relationskontot

- Trygghet

- Postiv självbild

- Nyfikenhet

- Engagemang

- Känsla av att 

lyckas

Bygga relationer & skapa trygghet under skolgången



Vad ska jag göra?

 Vart ska jag vara? 

Vem ska jag vara med? 

Hur länge ska jag hålla på? 

Vad ska hända efteråt? 

Vad behöver jag ha? 

Varför ska jag göra det? 
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Se dagen utifrån deras förutsättningar
Tydliggörande av moment av ungdomens dag



Nätverksarbete

Samverkan inom personalgruppen

Kontinuerliga uppföljningsmöten

Eget inflytande och delaktighet
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Samverkan & delaktighet



Ett arbetssätt utvecklat av Nytida för 
Daglig Verksamhet där vi möter personer 
som av olika anledningar isolerat sig 
hemma. 
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Kliv ut
Vad är kliv ut?



Vi bygger relation, skapar tillit och trygghet

Arbetar med motivationsfaktorer

Arbetar med motivationsfaktorer

Är mobila, fantasifulla och individanpassar 

Har en gemensam tydlig planering och 
samverkan 
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Kliv ut
Så jobbar vi



” Vi möter varje person där den 
kan bli mött och vågar hitta en 

anledning i stunden”
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Blicher Friskola

Haninge Nord

Kliv ut

Läs mer och se våra filmer om problematisk skolfrånvaro
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Är du nyfiken på att veta mer?

https://nytida.se/verksamheter/blichers-friskola-och-hvb/
https://nytida.se/verksamheter/haninge-nord/
https://nytida.se/sa-jobbar-vi/metoder-arbetssatt/kliv-ut/
https://nytida.se/sa-jobbar-vi/liv-och-halsa/problematisk-skolfranvaro-och-ofrivillig-isolering-hemmasittare/


Tack för din medverkan!
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För vidare information och förfrågningar om plats 
kontakta placeringsförfrågan:

Telefon: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Läs mer: nytida.se/handlaggare/

mailto:placeringsforfragan@nytida.se
https://nytida.se/handlaggare/
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