Mål for budget 2020-23 – Børn og Unge
Serviceområde

Serviceområde 10,12 og 16.
For budget 2020-2023 har Børne- og Familieudvalget valgt at sætte
særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne.

Fokusområde

Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker
rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsporene er:
 Alle børn skal være en del af fællesskabet
 Alle børn skal blive så dygtige de kan
Målsporene er beskrevet i den vedtagne Børn- og Ungepolitik. Budgetmålet om nedbringelse af skolefravær er en vigtig indsats for begge
målspor.
Der er nationalt meget fokus på elevfravær og skolevægring. Herning
Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til fraværsproblematikker. De seneste år har der dog også i Herning Kommune været stigning i fraværet.
Årstal
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Fravær i procent
Herning Kommune
3,9
4,1
4,0
4,3

Fravær i procent
Landsgennemsnit
5,4
5,6
5,7
6,0

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Tabellen viser, at fraværet i seneste skoleår var på 4,3 pct., heraf udgør ”tilladt fravær” (fx ferie uden for skoleferier) 1,3 pct.
Udfordring

Opmærksomheden på skolefravær skyldes foruden stigningen i fraværet, at der er kommet større viden om konsekvenserne af skolefravær.
Der er en direkte statistisk sammenhæng mellem højt skolefravær og
senere frafald fra ungdomsuddannelser. Indsatser imod skolefravær er
altså vigtige for målet om, at alle børn bliver så dygtige de kan. Senere
i livet kan højt skolefravær også få store konsekvenser; der er en klar
sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale/økonomiske problemer som voksen.
Derudover er skolefravær også stærkt forbundet med elevernes trivsel
i skolen og muligheder for at være en del af fællesskabet. Der kan være mange fraværsårsager, men hvis en elev ikke længere møder stabilt
op i skolen, er det meget vanskeligt at arbejde med, at eleven skal være en del af fællesskabet.
En særlig udfordring vedrørende fravær er brugen af reduceret skema
på skolerne. Praksis har været varierende, og derfor skærpes kravene
til anvendelse af denne metode til at få børn (tilbage) i skole.

Mål

I løbet af budgetperioden 2020-2023 skal skolefraværet i Herning
Kommune nedbringes til 3,8 pct.

Veje til målet

Børn og Unge har i 2019 udarbejdet en strategi- og handleplan for bekymrende skolefravær. I budgetperioden skal der arbejdes på skolerne, i CBF og blandt uddannelsesvejledere mv. med at implementere
strategien. Handleplanen indeholder fokus på:
 Ensartet registrering og forståelse af bekymrende fravær på tværs
af skoler
 Fokus på tidlige forebyggende indsatser, herunder:
o Beskyttelses- og risikofaktorer
o Indikatorer på dårlig trivsel, sociale og faglige problemer
 Grundig analyse af fraværsårsager
 Individuelle handleplaner for at imødegå bekymrende fravær
o Inddragelse af elev og forældre
o Inddragelse af relevante parter (CBF mv.), afhængig af fraværproblematikkens omfang og varighed.
 Ensartede krav til brugen af reduceret skema
o Krav om handleplan og tidsplan og inddragelse af CBF,
elev, forældre og uddannelsesvejleder.
 Udviklingsprojekt med Sundhedsstyrelsen for at udvikle en systematisk tilgang til at forebygge begyndende skolefravær.

