Du är viktig!
Tillsammans ökar vi skolnärvaron.

#skolavarjedag

I Bjuvs kommun kämpar vi tillsammans för skolplikten och att alla barn
ska få rätt till sin skolgång. Som vårdnadshavare har du ett ansvar för att
ditt barn kommer till skolan.
När du som vuxen tycker att skolan är viktig och pratar positivt om
skolan så skickar du viktiga signaler till ditt barn. Den positiva bilden du
förmedlar är en bra hjälp för ditt barn att känna motivation och vilja att
komma till skolan.

När närvaron krånglar
När skolnärvaron krånglar är det ofta du som förälder som har stor chans
att vara tidigt ute och fånga signaler på när ditt barn känner ovilja att gå
till skolan eller om du uppmärksammar andra förändringar hos ditt barn
som oroar dig.
Varje närvarotillfälle i skolan ökar chansen för fortsatt god närvaro
medan frånvaro ökar risken för mer frånvaro.
Tillsammans kan vi tidigt hitta rätt stöd för ditt barn så att ditt barn ska
slippa många av konsekvenserna som kommer med skolfrånvaro.

Möjliga konsekvenser av frånvaro
➢ Ökad risk för oavslutad skolgång

➢ Ett utanförskap på kort och lång sikt – barnet känner sig bortglömd
➢ Familjekonflikter – kan både vara en konsekvens och en orsak till
frånvaro

➢ Sämre psykisk hälsa – oro, depression och ångest
➢ Antisocialt beteende (en mer riskfylld livssituation, drogberoende, stukad
självkänsla, erfarenheter av att mobba och att mobbas)
➢ Obehörig till gymnasiet
➢ Arbetslöshet

Tillsammans är hjälpen mer effektiv
- när vi hjälps åt med fler perspektiv.
Att trivas och må bra i och utanför skolan är viktigt för att klara av skolan.
Vi är övertygade om att barn gör rätt om de kan.
Frånvaro i skolan beror sällan bara på en sak och därför är det extra
viktigt att vi hjälps åt och hittar lösningarna tillsammans. Skolan är
skyldig att ge alla barn och unga det stöd som de behöver.
Det är vanligt att barn och unga behöver stöd i skolan. Ibland är stödet
tillfälligt och ibland behövs det under längre tid.

För att ta reda på hur vi bäst möter ditt barns behov så behöver skolan
utreda vad just ditt barn behöver. Om det behövs annat stöd än det som
skolan kan erbjuda så har vi bra samarbete och kontaktvägar till både
socialtjänsten och regionen.
I kommunen jobbar alla skolor aktivt med elevernas närvaro i skolan. Prata
med ditt barns mentor, rektor eller skolans elevhälsa så berättar vi mer.

Vad du som förälder/viktig vuxen kan göra:
➢ Ha bra rutiner – se till att ditt barn kommer i säng i tid och har en bra
start på morgonen.
➢ Prata om hur viktig skolan är och fråga hur ditt barn känner inför skolan.
➢ Låt inte ditt barn stanna hemma om barnet inte är sjuk. Kom ihåg att
magont och huvudvärk kan vara tecken på oro och ångest. Stötta ditt
barn att stanna kvar skoldagen ut. Varje skoldag är viktig.

Vad du som förälder/viktig vuxen kan göra:
➢ När ditt barn är hemma så ska dagen vara så lik skoldagen som det
går. Om barnet är hemma på grund av sjukdom måste naturligtvis tiden
för skolarbete vägas mot hur mycket barnet/ungdomen orkar. Vila och
återhämtning är viktigt i samband med sjukdom.
➢ Undvik att boka ex läkartider eller annan ledighet under skoltid.

➢ Sök stöd - dela dina funderingar och din oro med mentor, rektor eller
elevhälsan.

Kontaktuppgifter
Öppenvården i Bjuvs kommun 042 - 458 56 00 eller 042-458 51 15
Socialtjänsten mottagning 042 – 45 85 560
En väg in (Regionen) 020 – 51 20 20
Första linjen (Regionen) 042 – 406 29 90
Varagårdsskolan 042 - 458 53 20
Brogårdaskolan 042 – 458 53 10
Jens Billeskolan 042 – 458 53 50
Ekeby skola 042 – 458 53 90
Centrala elevhälsan 042 – 458 52 23

