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Att hitta på en affärsidé 
och driva framåt själv, det 
är riktigt roligt. Jag är VD 
för Lashes UF.>>
Saya, 
Ekonomiprogrammet

Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 

Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 

entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 

och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-

motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 

lokaler och en egen bärbar dator som studie-

verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 

bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!
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www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Vi ses på vårt öppna hus 
lördagen den 15 januari kl 10-14!
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ALE. Ogiltig frånvaro 
är den största enskilda 
orsaken till ofullstän-
diga betyg i skolan.

Därför har Ale 
kommun satsat på en 
gemensam strategi för 
att minska skolket.

Projektet 1-2-3 har 
haft ett förbluffande 
gott resultat, men rek-
torerna vill ännu inte 
slå sig för bröstet.

I september införde samt-
liga grundskolor, skolår 
6-9, och Ale gymnasium en 
gemensam metod för att 
motverka den olovliga från-
varon. 1-2-3-modellen hade 
då med stor framgång testats 
på Kyrkbyskolan i Nödinge. 
Enkelt förklarat handlar det 
om tre steg. Vid första från-
varotillfället kallar klassfö-
reståndare elev och förälder 
till ett möte för att utreda 
vad som har hänt. Vid andra 
skolktillfället, steg två, kallar 
rektorn till möte och vid 
tredje tillfället kallas elev och 
förälder till Socialtjänsten. 
Vid höstterminens slut kall-
lades berörda rektorer till en 
utvärdering och det var en 
samstämmig syn som åter-
gavs.

– Gensvaret har varit 
mycket positivt.  Elever, för-
äldrar och personal har alla 
förstått modellen. Effekten 
har inte låtit vänta på sig. Vi 
upplever en markant minsk-
ning av skolket i Arosenius-
skolan och korridorvand-
rarna är nästan borta, säger 
rektor Carina Olsson.

1-2-3-modellen medför 
att elever med ogiltig från-
varo upptäcks tidigare.

– Det gör att vi kan sätta in 
åtgärder, ofta räcker det med 
ett föräldrasamtal, innan 
det går snett. Genom en 
tydlig strategi hittar vi också 
mycket tidigare orsakerna 
till varför eleven skolkar. 
Det finns alltid ett skäl, säger 
Gerd Pålsson-Berg, rektor 
i Ale gymnasium.

Lovorden är många, 
liksom i efterhand en viss 
självkritik.

Gled undan
– Jag tror att en del lärare 
gled undan tidigare. Nu har 
vi ett gemensamt arbetssätt 
för hur frånvaro i skolan ska 
hanteras, vilket kräver att 
ingen faller ur ramen. Vi är 
också överens om att anta-
let regelbundna skolkare 
ska minska kraftigt, säger 
Joakim Östling, rektor i 
Kyrkbyskolan.

Forskning visar att ogil-
tig frånvaro är den största 
enskilda orsaken till att 
elever inte lyckas i skolan.

– Via 1-2-3-modellen blir 
det tydligt för både elever 
och föräldrar att vi vill stötta 
och hjälpa till. Genom att 
upptäcka bakomliggande 
orsaker till skolk i tid kan vi 
förhindra större problem i 
framtiden. Det är viktigt inte 
minst ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv, då elever 
som lämnar gymnasiet utan 
godkända betyg har svårast 
på arbetsmarknaden, menar 
Gerd Pålsson-Berg.

Socialtjänsten som kopp-
las in i steg tre har haft en 
lugn höst.

– Det beror självklart på 
att skolan upptäcker elever 
med avvikande beteende 
tidigare, men också på en 
tydlighet i modellen. Ingen 
utan direkta problem vill 
bli kallad till rektorn eller 
till Socialtjänsten, menar 
Helene Gustavsson, fältan-
knuten socialsekreterare.

Uppmärksammas
Det lyckosamma arbetet mot 
ogiltig frånvaro har redan 
uppmärksammats av andra 
kommuner.

– Det finns många olika 
strategier för att motverka 
skolk, vad som skiljer vårt 
arbetssätt mot andras är vår 

tydlighet och öppenhet. Vi 
har informerat precis alla om 
hur vi arbetar och hur vi ser 
på skolk, säger Joakim Öst-
ling.

Rektorerna ser många för-
delar med att ha en gemen-
sam handlingsplan för från-
varon, men pluseffekterna 
har varit fler än så.

– När vi träffas i den här 
grupperingen delar vi även 
med oss av andra erfarenhe-
ter och det är en stor fördel 
att ha med Ale gymnasium 
i det här samarbetet. Det 
knyter Ales grundskolor när-
mare gymnasiet och vi har 
till exempel redan diskuterat 
besöksdagar för våra elever. 
Positiva relationer till Ale 
gymnasium tror jag är bra på 
sikt, säger Anna Koppfeldt-
Sandström, rektor i Himla-
skolan.

Extern forskare
Till våren kommer en extern 
forskare att ta del av resulta-
tet av 1-2-3-modellen i Ales 
skolor. Skolkprojektet ska 
utvärderas noggrant. Den 12 
maj görs en mätning som ska 
jämföras med siffrorna från i 
fjol innan projektet startade, 
men redan nu finns en stark 
känsla.

– Men den är så positiv att 
jag inte vågar uttala den. Vi 
måste dubbelkolla alla siff-
ror en gång till, säger Joakim 
Östling.

När väl frånvaron elimi-
nerats hoppas rektorerna 
också på betydligt bättre 
betygsresultat.

Skolket minskar i Ales skolor
– 1-2-3-modellen har haft ett förbluffande gott resultat
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Per-Anders Klöversjö
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Joakim Östling, rektor i 
Kyrkbyskolan, Nödinge.

Carina Olsson, rektor i Aro-
seniusskolan Älvängen.


