
Skolefraværspakken
-Specialiseret afdækning af skolefraværsproblematikker 

Nyeste forskning og viden - individuel afdækning - rapport med anbefalinger

Familie

Rutiner hjemme,  
der er vigtige for dig

At transportere sig  
til og fra skole

Konflikter 
i familien 

Din søvn

Bliver du ofte  
udfordret af larm,  
lugte, lyd, lys eller  

andre sanseoplevelser?

Er der ting, der har indvirkning på, at det er svært at komme i skole?

Afdækning af skolefraværsproblematik

www.skolensputnik.dk



For at kunne hjælpe et barn med bekymrende skolefravær er det 
vigtigt at forstå, hvorfor barnet ikke kommer i skole. Det kræver en 
afdækning, hvor man arbejder med beskyttende faktorer:

#Fælles forståelse og fælles viden om barnet
Mangel på specialiseret viden og processuel styring er ifølge Social- 
og Boligstyrelsen nogle af de vigtigste udfordringer i skolefraværs- 
sager. Når vi samles om at nedbryde de forskellige forståelser og mødes 
om fælles forståelser, kan vi hjælpe barnet videre. Derfor starter alle af-
dækningspakker med et afklarende møde, der samler hele netværket.

#Fællesskabsanliggende
Skolefravær er en kompleks problemstilling, og vi kan ikke løse udfor-
dringerne som familie, skole eller myndighed alene, men ved at indgå 
i et fælles samarbejde, hvor alle er forpligtede og ansvarliggjort. Vi 
arbejder bl.a. med systematikken i  Social- og Boligstyrelsens redskab 
Rådgivningsloggen, der tydeliggør roller og opgaver.

#Enighed og realisme
Jo længere et barn har været uden skolegang, jo længere tid tager 
det at vende tilbage. En afgørende forudsætning er, at der er enighed 
om – og realisme i – de forventninger, som vi hver især har til, hvor 
hurtigt en forandring kan finde sted for barnet. Afdækningspakken 
afsluttes med en rapport med konkrete anbefalinger til det videre 
forløb og et afsluttende møde.

#Inddragelse af barnet og familien
Det er vigtigt, at barnet får lov til at bidrage ud fra sine egne præmis-
ser og med sit indefraperspektiv på, hvordan vi løser udfordringerne. 
Alle børn vil i udgangspunktet gerne i skole, og barnets perspektiv 
kan hjælpe os til at forstå, hvilke problemer barnet løser ved ikke at 
komme i skole. Dertil er erfaringen, at forældrenes viden om barnet 
er afgørende i arbejdet med at bryde en skolefraværsproblematik.

VISO-specialister
Sputnik er VISO-leverandør for Social- og Boligstyrelsen. Vi ud-
fører udredning og rådgivning i hele landet i særligt komplekse 
sager med børn, unge og voksne med autisme, ADHD, angst og 
øvrige psykiske lidelser.
Vi er én af VISO’s udpegede leverandører på skolefraværsområ-
det, som benytter en fælles udviklet systematik i sager om børn 
og unge med højt skolefravær.

Kursusleverandør til Social- og Boligstyrelsen
Kursuscenter Sputnik er leverandør til Børnekataloget under 
Social-og Boligstyrelsen. Her underviser vi i hele landet på 
kurser om bekymrende skolefravær og kurser om tværfagligt 
samarbejde. 

Se www.kursuscentersputnik.dk

Fire beskyttende faktorer i arbejdet med bekymrende skolefravær



Årsagerne til bekymrende skolefravær skal ifølge Børns Vilkår findes 
inden for fem arenaer: barn, familie, klasse, skole og samfund. 
Det kan fx være et samspil af diagnoser, faglige udfordringer, uro i 
klassen, mobning, lærerskift, skelsættende hændelser i familien og en 
præstationskultur. 

Når skolefravær bliver til skolevægring
Skolevægring er ikke en pludselig indtruffet hændelse, men et forløb, 
der er lang tid undervejs. En del af forskningen inden for skolefravær 
og skolevægring ser derfor på de processer, der er nødvendige for 
tidlig opsporing. Hvilke systemer har man for at opdage, at et barn er 
i mistrivsel? 

Som skolesystemet er opbygget nu, registrerer vi hele fraværsdage; 
vi kigger på mængden af fravær og ikke mønstre i fravær. Denne 
model giver os ikke mulighed for at opdage, hvis et barn eller en ung 
fx starter med at være fraværende en time hver onsdag, hvor der er 
idræt, senere bliver fraværende hver onsdag og efterfølgende udvikler 
en vægringstilstand. Vi opdager det for sent, fordi vores systemer er 
for dårlige til at registrere mønstre i mistrivsel. 

Vi skal kigge systematisk på mønstre i fravær og koble det med øvrig 
adfærd og tegn på trivsel og mistrivsel. Så får vi mulighed for at træde 
ind tidligere i forløbet, og her er større mulighed for at lykkes. Derfor 
er afdækning en central del af Sputniks tilbud, også selv om vi ofte 
kommer ind sent i forløbet. 

Skolefravær og autisme
Børn med autisme har øget risiko for at udvikle bekymrende skolefra-
vær. Vi har defineret seks risikofaktorer med betydning for forløbet. 

Årsager til skolefravær



Afdækningspakke Muligt tilkøb

Interviews og 
observation 
Barn, familie  

skole, netværk

Evt. sanseprofil 
Indsats vælges efter  

barnets behov

Rapport 
Viden 

Anbefalinger 

Familiebehandling 
Rådgivning til forældre 

Vidensbaseret indsats
Indsatsen er baseret på nyeste nordiske og internationale forskning på skolefraværsområdet. 
Afdækningen tager konkret udgangspunkt i Alan Carrs casemodel til afdækning af beskyttende, udløsende og vedlige-
holdende faktorer.  

Skolefraværspakken er en afdækningsydelse. Den varer ca. 2-3 måneder og indeholder interview og observation med barn, familie og skole. 
Herudover kan der udarbejdes en sanseprofil, alt efter barnets behov. 
Alle afdækninger afsluttes med en rapport med anbefalinger til det videre arbejde. 

Med skolefraværspakken sikrer vi dermed, at den videre indsats er vidensbaseret og individuelt tilpasset.

Afklarende  
møde 

Fælles mål  
og viden 

Afsluttende 
møde 

Fælles mål  
og viden 

Skolefraværspakken - hvad indeholder den?



• Interviews og observation: 4 afdækkende interviews eller 
observationer fordelt på relevante involverede (typisk barn, 
skole, forældre). Varighed pr. session: 1½ time. 

Medlem af INSA
INSA står for International Network for School Attendance. 
Forskningsnetværket afdækker årsager til skolefravær og udvikler 
metoder på tværs af landegrænser. Kursuscenter Sputnik er med-
lem af netværket og deltager i årlige konferencer. 

Herudover har vi igennem de seneste 3 år deltaget i et nationalt 
udviklingsarbejde om skolefravær under VISO til udvikling af 
systematiske metoder.

Pris for afdækningspakken
Afdækningspakken købes som samlet forløb og har en pris på 
28.000 kr. 

Muligt tilkøb af familiebehandling
Familiebehandling: 1.200 kr. i timen
Fx 5 rådgivende samtaler á 2 timer: 12.000 kr. 

Afdækningen tilrettelægges individuelt, men vil ofte bestå af: 
• Gennemlæsning af sagsakter og koordinering. 
• Afklarende møde, hvor der sættes fælles mål for indsatsen.  

Evt. sanseprofil: Alt efter barnets behov kan udarbejdes 
en sanseprofil, som afdækker sensoriske udfordringer, der 
påvirker skolegang.
• Rapport: Alle afdækningsforløb afsluttes med en rapport, 
der samler viden og anbefalinger til det videre forløb. 

• Afsluttende møde, hvor indsatsen evalueres, og der laves 
aftaler for evt. næste skridt.

Hvem kan booke en skolefraværspakke?
Skolefraværspakken kan købes af alle kommuner. Den oprettes 
oftest som en foranstaltning under socialforvaltningen, men kan 
også bookes af skoleforvaltning eller jobcenter (+18 år). Nogle 
kommuner bruger pakken som afdækning inden et skift af skole-
tilbud, mens andre benytter den til at skabe fornyet viden mhp. 
tilbagevenden til nuværende skoletilbud.

Det er ikke muligt for forældre selv at betale for afdækningspak-
ken, da det forpligtende samarbejde med skole og myndighed er 
afgørende for indsatsens resultat.

Elementerne i afdækningspakken uddybet



Marianne Nilsson 
Pædagogisk konsulent og VISO-specialist.
Uddannet lærer og cand.pæd.soc. 
20 års erfaring fra folkeskole og specialskole. 
Underviser på kurser i skolefravær og tværfagligt 
samarbejde for Social- og Boligstyrelsen.  
Uddannet til at varetage sanseprofiler.

Kurser om bekymrende skolefravær
Kursuscenter Sputnik tilbyder kurser om bekymrende skolefra-
vær for både fagfolk og forældre. 

Kurserne giver dig: 
• Nyeste viden og forskning om skolefravær.
• Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet. 
• Viden om skolefravær og autisme.
• Redskaber til at arbejde med skolefravær, herunder opsporing, 
   afdækning, samtaler og indsats.

Vi udbyder desuden kurser i samarbejder med Social- og Bolig-
styrelsen og Kommunernes udviklingscenter Komponent.

Tilmeld dig et kursus 
www.kursuscentersputnik.dk 

Book et kursus til din arbejdsplads
Kontakt Lene Holmgård på 41 78 31 01 
LHO@skolensputnik.dk. 

VISO-specialiser med særlig erfaring med skolefraværsområet
Afdækning under skolefraværspakken og evt. familiebehandling 
varetages af erfarne pædagogiske konsulenter og VISO-specialister fra 
Kursuscenter Sputnik. Alle har systemisk-narrativ efteruddannelse og 
særlig faglig viden om autisme, angst og ADHD. 

Anders Guldagger
Pædagogisk konsulent og VISO-specialist. 
Uddannet lærer med efteruddannelse i autisme og 
15 års ledererfaring. 
Ansvarlig for Sputniks familiebehandlingsteam. 
Underviser fast på Sputniks autismekurser.

Gunnar Dehn
Pædagogisk konsulent og VISO-specialist.  
Uddannet lærer med efteruddannelse i mentalise-
ringsbaseret familiebehandling. 
Underviser på kurser i skolefravær og tværfagligt 
samarbejde for Social- og Boligstyrelsen.
Del af VISO’s ambassadørnetværk om skolefravær.

Film om skolefravær
Søg på ”Skolen Sputnik” på Youtube og se filmen 
4 beskyttende faktorer i samarbejdet om skolefravær

Hvem foretager afdækningen?



Samtaleark ved skolefravær
Omdrejningspunktet for vores interviews er målrettede samtaleark, 
der giver børnene mulighed for at bidrage med deres stemme på en 
overskuelig måde. Herunder er et eksempel på ét af samtalearkene. 

Er der ting, der har indvirkning på,  
at det er svært at komme i skole?

Familie

Rutiner hjemme,  
der er vigtige for dig

At transportere sig  
til og fra skole

Konflikter 
i familien 

Din søvn

Bliver du ofte udfordret af 
larm, lugte, lyd, lys eller  
andre sanseoplevelser?

Afdækning med udgangspunkt i Alan Carr
Metodisk arbejder vi med Alan Carrs caseformuleringsmodel og med 
udgangspunkt i Social- og Boligstyrelsens principper om skolefravær 
som et fællesskabsanliggende.

Afdækningen undersøger blandt andet:  

• Historik og erfaringer
• Narrativer
• Forståelser og logikker
• Dynamikker

Prædisponerende 
faktorerProblem

Vedligeholdende 
faktorer

Beskyttende 
faktorer

Udløsende
faktorer

Yderligere teorier og metoder
Herudover bygger afdækningen på data og viden fra Børns Vilkår, 
Egmontfonden, VISO, Søren Hertz, Back to school, Gro E. Lund, 
Helle Rabøl Hansen, Tine Basse Fisker og International Network for 
School Attendance.

Metoder



Kontakt os og hør mere

Gunnar Dehn
VISO-specialist, skolefraværskonsulent.
Tlf. 22 98 68 64
Mail: GDE@skolensputnik.dk

Hvem er Sputnik?
Sputnik tilbyder dagbehandling, ungdomsuddannelse og kollegier for 
børn, unge og voksne med autisme, ADHD og psykiske vanskelighe-
der. Vi består af:  

Skolen Sputnik: 
Skoledagbehandling i København, Gentofte, Rødovre, Hillerød og 
Greve.

Sputnik STU: 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i København og Hillerød. 

Sputnikkollegiet: 
Kollegier og hybler i København, Virum og på Frederiksberg.

Kursuscenter Sputnik: 
Kurser og efteruddannelse på det specialpædagogiske område. 
VISO-leverandør for Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt os og hr

Besøg os på: www.skolensputnik.dk
Besøg os på: www.kursuscentersputnik.dk 

Lene Holst Holmgård
Leder af Kursuscenter Sputnik 
Hvis du vil booke kursus eller skolefraværspakke
Tlf. 41 78 31 01
Mail: LHO@skolensputnik.dk

Lars Wagner
Visitationsansvarlig for Skolen Sputnik 
Henvendelser om dagbehandling. 
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

www.skolensputnik.dk

Afdækningspakke: 28.000 kr. 
Fast forløbspris. 
Pakken varer som regel 2-3 måneder. 

Muligt tilkøb:
Familiebehandling: 1.200 kr. i timen
Fx 5 rådgivende samtaler á 2 timer: 12.000 kr. 

Priser og forløb


