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Skúlaaftran
Her er talan ofta um psykososialar avbjóðingar so sum angist, strongd 
ella tunglyndi. Barnið vil ikki í skúla og foreldur vita tað. Her fer skúli í 
samstarv við Sernám. Sernám metir um útgreining og viðgerð er neyðug 
og hvussu umstøðurnar kunnu lagast best í samráð við skúlan. 

Skulking
r talan um eitt nú næmingar, sum fara í kioskina at hanga út, ella 

fara heim at spæla teldu. Her er ynskiligt, at skúlin handlar skjótt, og at 
flokslærarin/flokstoymið setur seg í samband við foreldrini. 

Neyðugt er at skráseta, so fráverumynstur gerast sjónlig.

Skúlafrávera

Sernám er samskipari
sí punktini niðanfyri

BVT 
• Um talan er um 3. slagið av fráveru (frávera av

foreldraávum), tekur Sernám samband við BVT
• Um BVT er partur av málinum, skulu tey sambært lóg

verða samskipari

• Netverkssamstarv
• Fáa felagsmynd av avbjóðingini
• Ætlan fyri at fáa barnið aftur í skúla

• Sálarfrøðilig metan
• Møguligar kanningar

• Eftirmeta átaksætlan

Sernám
• Greinar slag av skúlafráveru saman við skúlanum
• Átaksætlan verður gjørd, sum tekur atlit til aðrar skipanir

Skúli
• Skúlin skrásetur fráveru

• Skúlafrávera sum er uppmerksemiskrevjandi (sí fráverumynstur)
• Flokslærarin setur seg í samband við foreldrini (sí spurnarbløð)
• Royndartilgongd við avtalaðum átøkum (t.d. 2-4 vikur)
• Skúli og foreldur eftirmeta um gongdin nøktandi ella ikki (við data frá

fráveruskráseting umframt spurnarblað)
• Skúli kann biðja hjálp frá trivnaðarráðgeva hjá Námi

• Um gongdin er nøktandi - skúli og foreldur taka hond um uppgávuna
• Um gongdin ikki er nøktandi – skúli setur mál á skrá til sernámsfund

og kann senda umsókn um heima- og sjúkraundirvísing til UVS

Fráveru av foreldraávum 
Her er talan um støður, har foreldur ikki megna at fáa barnið í 
skúla, ella eru ivasom um skúlan og hava ein mótvilja um, at barnið 
skal fara í skúla. Í tílíkum førum heitir Sernám á skúlaleiðsluna um 
at venda sær til BVT um at taka málið upp og gera átøk fyri at 
hjálpa foreldrunum at fáa barnið í skúla. 

Fráveru av skúlaávum
Her er talan um eitt nú trupult lærara - næminga samband, ella at 
fakligu krøvini/avgerðir ikki samsvara, ella fráveru vegna avgerðir 
hjá skúlanum. Í tílíkum førum er tað leiðslan á skúlanum, gjarna 
saman við Sernámi, sum eigur at greina støðuna.

FÝRA SLØG av skúlafráveru at vera stúrin um – skúlaftran er eitt av teimum.
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