
En ny höst och ett nytt läsår brukar föra 
med sig många nya vindar. Så även detta år. 
Projektet SkolSkick kommer inkommande 
hösttermin att synas allt mer i såväl elever-
nas och lärarnas som också vårdnadshavar-
nas vardag. Vår målsättning är att främja 
elevernas inlärning och välmående i alla 
åldersklasser. Vi vill samarbeta tätt med 
hemmen och skolorna, och om läget tillåter 

det kommer vi även att besöka projekt-
områdets skolor under hösten. Vi önskar att 
ni berättar för oss hur vi på riktigt kan stödja 
elever och lärare för en smidigare vardag. 
Det lönar sig att bekanta sig närmare med 
vårt projekt på våra nätsidor och på 
Facebook. Låt oss göra SkolSkick-projektet 
till ett gemensamt projekt vars effekter bär 
långt in i framtiden. 

Ha en skön inledning på hösten!
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Frånvaroverktyget – 
ett vardagsredskap 
för skolorna 

Det talas mycket om skolfrånvaro och oron 
över dem som är frånvarande är stor. I 
många kommuner har man under senaste 
år tagit i bruk en trappstegsmodell med 
syfte att motarbeta skolfrånvaro. Men vad 
innebär denna modell i praktiken? Hur ut-
reder man varför en elev är frånvarande från 
skolan och vem utreder saken? Vad borde 
man rent konkret göra och vem ansvarar för 
dessa åtgärder?
 
För att kunna besvara frågorna ovan skapar 
vi ett frånvaroverktyg som kompletterar 
och förstärker de frånvaromodeller som 
redan används. Frånvaroverktyget ska vara 
ett redskap för vardagen, mer än bara en 
komihåglista. I frånvaroverktyget samlas 
all nödvändig information om skolfrån-
varo – metoderna och sätten att ingripa i 
frånvaron, inkluderande allt från de första 
tecknen ända till långvarig frånvaro. Från-
varoverktyget kommer att fungera via en 
nätplattform och det kommer att kom-
pletteras av en kompakt pappersversion 
som går hand i hand med den elektroniska 
versionen. 

På nätplattformen hittar du lösningar, 
material och tips. All information har sam-
lats på ett och samma ställe, oberoende 
av om frånvaron gäller några få förseningar 
eller om det redan handlar om flera hundra 
timmar. Frånvaroverktyget fungerar som 
en interventionsöversikt som ger konkreta 

lösningar och som i svåra situationer bely-
ser planeringen och olika yrkespersoners 
roller samt leder vidare i processen, ett steg 
i taget. 
 
Verktyget skapas tillsammans med projekt-
gruppen under hösten. Dess grundpelare är 
vetenskapliga belägg och evidensbaserade 
metoder. Dessutom samlar vi in uppgifter 
om välfungerande metoder från fältet. 

Den danska interventionsmodellen 
för minskning av skolfrånvaro 
Back2School börjar testas under 
hösten

Back2School-metoden är en interventionsmetod för minskning av 
skolfrånvaro som har utvecklats vid Århus universitet och som baserar 
sig på kognitiv beteendeterapi. Syftet med metoden är att hjälpa barn 
med problematisk skolfrånvaro att återgå till skolan, delta i skolarbetet 
regelbundet och trivas i skolan. Metoden riktar sig till grundskoleelever i 
åldern 10–16 år. I metoden ingår en omfattande inledande kartläggning, 
11 strukturerade träffar med barnet/familjen, 4 träffar med skolan och en 
uppföljningsträff 3 månader efter avslutat interventionsarbete.

Översättarna har jobbat hårt med handboken för metoden under 
våren och sommaren. Handboken översätts till finska och svenska. I 
Västra Nyland kommer cirka 15 yrkesutövare att få utbildning i Back-
2School-metoden. Som utbildare fungerar de experter som utvecklat 
interventionsmodellen, Mikael Thastum och Christina 
Magni Kjerholt från Danmark. Yrkesutövarna som får utbildning i 
Back2School-metoden deltar i en fyra dagars skolning i slutet av au-
gusti. Därefter får de börja använda metoden med eleverna och deras 
familjer samt skolorna.

Forskare vid Åbo Akademi genomför en undersökning om pilot-
försöket med metoden. Genom undersökningen utreds vilken effekt 
metoden har på skolfrånvaron och hur väl den lämpar sig för använd-
ning i den finländska grundskolan. Inom ramen för projektet SkolSkick 
testas metoden för första gången i Finland. Pilotförsöket med Back-
2School-metoden utgör en del av undervisnings- och kulturministeriets 
strategi Engagerande arbete i skolgemenskapen. 

Inkeri Kylänpää
Projektkoordinator
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Projektteamet 
besöker områdets 

skolor

Från idéer till det att de används och 
realiseras är vägen lång. För att verk-

samhetsmodeller och produkter som 
skapas inom ramen för ett projekt ska 
bli nyttiga och användningsdugliga, 

måste de även återspegla användarnas 
röst. Under höstens lopp kommer 

medarbetarna i vårt projektteam att 
besöka de skolor som finns i området 
där projektet genomförs, för att lära 

känna skolorna och få höra deras 
önskemål och förväntningar. Vi hoppas 

på att få respons på de produkter vi 
redan håller på att utveckla, så att de 
på riktigt kan vara till hjälp i skolornas 

vardag. 

Har du en bra idé? 
Låt oss höra den!

Vi bjuder in regionens alla aktörer att 
medverka i utvecklingsarbetet. 
I IDEBANK kan du berätta om 

din egen idé.
 

“Intervju/diskussionspanel där 
populära youtubare medverkar och 

diskuterar teman som berör ung-
domar, till exempel puberteten, mobb-
ning, den första kärleken, med mera.” 

Tiina Eeva / Lojo

VARJE ELEV ÄR VIKTIG!
Följ SkolSkick i sociala medier.
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Ett elektroniskt 
redskap för 
uppföljning av 
elevernas välmående  

Utnyttjandet av aktuell information från 
vardagen som del av skolans och kommun-
ens beslutsfattande är ett av de centrala 
målen med vårt projekt SkolSkick. Med 
denna tanke som utgångsläge utvecklas 
inom projektet, i samarbete med pedago-
giska fakulteten vid Åbo universitet, ett elek-
troniskt redskap för uppföljning av elevernas 
välmående. Redskapet sammanställs av 
måttstockar som på nationell och interna-
tionell nivå konstaterats vara tillförlitliga. 

I pilotförsöket beträffande elevernas 
välmående deltog under våren 2021 nästan 
tusen elever från olika kommuner i projek-
tområdet. Resultaten analyserades under 
sommaren och alla skolor som deltog i 
pilotförsöket får i början av höstterminen 
en kommunspecifik sammanställning av 
resultaten. Vi önskar utveckla redskapet 
för uppföljning av välmåendet i samarbete 
med skolorna, och lärarna har möjlighet 
att ge respons på hur pilotförsöket lyckats. 
Pilotförsöket och insamlingen av feedback 
fortsätter under höstterminen 2021, för att 
säkerställa att det slutliga redskapet för 
uppföljning av välmåendet i möjligast hög 
grad ska motsvara skolornas vardagliga 
behov.

Utvecklingen av välmåenderedskapet tar 
ett konkret steg framåt på hösten, när vårt 
projektteam får förstärkning av en kodare. 

Med pilotmaterialet och erhållen feedback 
som grund skapar vår kodare för skolornas 
bruk ett användarvänligt redskap för 
uppföljning av elevernas välmående. 
Redskapet ger elever och lärare direkt 
respons i en form som är lätt att tolka. Vårt 
mål är att i det elektroniska redskapet sam-
la ett heltäckande urval av frågor från olika 
områden med anknytning till välmående, 
så att skolorna inte behöver genomföra 
flera enkäter om välmående under läsåret. 
I enlighet med den nationella barnstrate-
gin samlas information in från fem centrala 
delområden, nämligen människorelationer, 
inlärning, trygghet, hälsa och delaktighet.

Ett gemensamt välmåenderedskap för 
hela regionen gör det möjligt att följa upp 
elevernas välmående på klass-, skol- och 
kommunnivå. Den aktuella informationen 
gagnar såväl eleverna och lärarna som vård-
nadshavarna. Framförallt strävar vi till att 
främja välmåendet och göra elevernas röst 
hörd i ärenden som berör dem själva. Varje 
elev är viktig!

Anni Holmström
Projektforskare

Projektet 
VäxtTakt inleder 
utvecklingsarbetet 
inom småbarns-
pedagogiken 

Syftet med projektet VäxtTakt är att ska-
pa en verksamhetsmodell där kunskap 
som samlas in från barnens vardag kop-
plas till beslutsfattandet. Vi vet att det i 
olika aktörers informationssystem finns en 
enorm mängd olika slags fakta om barn i 
småbarnspedagogisk ålder. Dessa fakta är 
dock svåra, om alls möjliga, att utnyttja när 
man vid de småbarnspedagogiska en-
heterna planerar exempelvis inkommande 
verksamhetsår eller enskilda gruppers 
veckoscheman. Genom VäxtTakt-projektets 
åtgärder strävar man till att förstärka fak-
tabaserat beslutsfattande på olika nivåer 
inom småbarnspedagogiken. Utöver detta 
har projektet som mål att harmonisera an-
vändningen av trestegsstödet i pro-
jektområdets kommuner samt att utveckla 
det krävande särskilda stödet.

VäxtTakt-projektets arbetsgrupper bildas 
under hösten 2021. Om ämnet intresserar 
dig och du vill påverka innehållet i projek-
tet eller projektets framskridande, kan du 
kontakta oss via Idébanken på nätsidorna 
för SkolSkick-projektet. VäxtTakt-projektet 
kommer att få egna nätsidor under hösten.
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Föreläsningsserien om 
föräldraskap fortsätter 

Föreläsningsserien om föräldraskap som inleddes inom ramen för vårt 
projekt fortsätter hela hösten. Föreläsningarna erbjuder föräldrarna 
viktig och mångsidig kunskap om barns och ungdomars välmående 
och om skolfrånvaro.

Augusti 
26.8 

Minna Perkiölä: Lasten ja nuorten tunnetaitojen tukeminen

September 
16.9 

Katariina Alanko: Lasten ja nuorten koulupoissaolot: syyt ja tuki & 
Skolfrånvaro hos barn och unga: orsaker och stöd

Oktober 
1.10 

Tiia Minaya: Jännittäjän tukeminen

November 
18.11 

Kristiina Peltonen: Mitä vanhempi voisi tehdä, 
jos poissaoloja on jo alkanut tulla? 

December 
9.12 

Ulla Siimes: Vanhempainliitto vanhemmuuden tukena

Föreläsningarna hålls som live-sändningar på YouTube och det är 
även möjligt att se sändningarna i efterskott på projektets 
YouTube-kanal. Kolla in exaktare tidsscheman i skolningskalendern 
på våra nätsidor eller på Facebook!
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