
  

                             

 

Velkommen til fagdag om alvorlig skolefravær 

Mandag 09.02.15 kl. 09.30 – 15.15 i Storsalen Tysværtunet 

Kommunene i prosjektet Haugalandsløftet har bestemt seg for å ha et særlig fokus på 

skolefravær. Hensikten med fagdagen for ledere er å oppfordre kommunene til å prioritere 

arbeidet med å forebygge skolefravær, øke bevisstheten rundt konsekvenser av skolefravær 

og erkjenne at dette er et felles ansvar som en må jobbe systematisk med hvis en skal klare 

å snu trenden med økende fravær i skolen og frafall i videregående skole. Arbeid med 

fravær settes ofte inn sent i skoleløpet og kan derfor ha begrenset effekt. Fokus må være på 

tidlig innsats og god implementering av rutiner knyttet til fravær. Ledere innen oppvekst- 

og helseområdet i alle kommunene i Helse Fonnas opptaksområde er invitert. 

09.30 – 09.35 Velkommen v/ Marit Ness, prosjektleder Haugalandsløftet 

09.35 – 09.45 Åpning v/ Arvid Vallestad, rådmann i Tysvær kommune og leder for 

styringsgruppen for Haugalandsløftet. 

09.45–10.05 Barnekonvensjonen som overordnet legalitet. Sjumilssteget. Regelverket 

knyttet til opplæringsloven kap 2, §2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, samt 

meldeplikt til barnevernet. v/ Hilde Folkvord Juul og Anne Helen Madland, 

Fylkesmannen i Rogaland. 

10.05-10.45 Fraværs betydning for gjennomføring av videregående opplæring. Status 

og ‘trender’ på skolefravær og frafallsproblematikk. Den samfunnsøkonomiske siden av 

skolefravær. Erfaringer fra prosjekt i videregående skole mht hvilke faktorer som spiller 

inn når det gjelder fravær og frafall v/ Randi T. Vatnamot, Rogaland Fylkeskommune. 

10.45-11.00 Pause 

11.00 – 11.20 BUP sin rolle i skolefraværsproblematikk - med særlig fokus på psykisk 

helse v/ psykologspesialist Margrethe R. Aase. 

11.20-11.30 Rolle og forventning – hva gjør PPT i forhold til skolefravær v/ Erling 

Andrè Y. L'orange, enhetsleder PPT for Haugesund, Sveio og Utsira 

11.30 – 12.00 ‘Jeg - en erfaringsskulker’ To ungdommer med rusproblematikk forteller. 

v/ Victoria Skretting og Victoria Kyllevik - representanter fra RIO 

12.00 – 12.30 Lunsj 

 



  

                             

 

 

 

12.30 – 13.45 Hvordan forstå skolefravær? Med hovedvekt på ulike typer fravær og 

grunner til fravær v/ Trude Havik, Læringsmiljøsenteret, UiS. 

13.45 – 14.00 Pause 

14.00 – 15.00 Kan skolefravær forebygges i barnehagen? Hvilket grunnlag kan de ansatte i 

barnehagene skape for å forebygge alvorlig skolefravær? v/ Pål Roland, 

Læringsmiljøsenteret, UiS. 

15.00 – 15.15 Videre planer for prosjekt alvorlig skolefravær v/ Bernt Netland KoRus 

Stavanger/ Helse-Fonna og Marit Ness, prosjektleder Haugalandsløftet 

Målgruppe: Ledere innen oppvekst i kommunene i Helse Fonna-området (barnehage, skole, 

helsesøster, PPT, barnevern, SLT etc.) rådmenn, politikere, ledere innen psykisk helse i kommune 

og spesialisthelsetjeneste, rustjeneste, KFU, videregående opplæring, andre samarbeidspartnere i 

Haugalandsløftet.  

Fagdagen følges opp med en inspirasjonsdag 13. april. Dette vil være en praktisk dag med 

utveksling av gode ideer for å utarbeide plan og rutine knyttet til skolefravær i kommunen. Fokus 

her vil også være på hvordan en sikrer at slike planer følges opp i praksis. Det vil videre bli tilbud 

om kursdager for ansatte i barnehage og skole ut i fra kompetansebehovet som avdekkes.  

Fagdagen er gratis.  

Påmelding innen 04.02.15 via kursportalen til Tysvær kommune: 

http://kurs.tysver.kommune.no/ Vennligst legg informasjon om evt. matallergi i 

kommentarfeltet ved påmelding. 

Fagdagen arrangeres av Haugalandsløftet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, 

Fylkesmannen i Hordaland, KoRus Stavanger, Helse-Fonna HF, KoRus Bergen og Karmøy 

kommune. 
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Forelesere: 

Hilde Folkvord Juul er ansatt i Utdanningsavdelingen og Anne Helen Madland er ansatt i Helse 

og Sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland 

Randi T. Vatnamot – Har jobbet administrativt innen utdanningsløpet fra barnehage, grunnskole 

og videregående opplæring med spesialfelt innen ledelse og organisasjonsutvikling og innen 

spesial- og sosialpedagogisk fagfelt. Ansatt i Rogaland fylkeskommune, seksjon skole, og jobbet 

med frafall i videregående opplæring siden 2008. De siste 4 årene i regi av 

Kunnskapsdepartementet. 

Margrethe R. Aase – Psykologspesialist BUP Haugesund. Er blant annet med i KIDSA -teamet 

som arbeider på systemnivå mot kommunene 

Erling Andrè Y. L'orange, psykolog og leder for PPT for Haugesund, Sveio og Utsira  

Victoria Skretting og Victoria Kyllevik - Erfaringskonsulenter rus – representanter fra RIO – 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

Trude Havik - tilsatt som forsker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hovedfag i 

spesialpedagogikk, faglærer i kroppsøving og biologi, leverte doktorgradsoppgaven i 

spesialpedagogikk oktober-14 med tema: Fravær og skolevegring, der skolens rolle i forhold til 

skolevegring var hovedfokus. 

Pål Roland - Dosent. Forsker ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, 

Universitet i Stavanger. Hovedtema er organisasjonsutvikling i barnehager og skoler, tidlig innsats 

og utfordrende atferd. Han har arbeidet med utviklingsprosjekter i barnehager og skoler i ca. 20 år, 

blant annet med prosjektene «De utfordrende barna», «Respekt», «Zero» og Være Sammen.  

 

Velkommen til en spennende fagdag! 


