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Fyrbodal vill minska antalet hemmasittare
Fyrbodal vill vända trenden med ökat antal hemmasittare. Den 26 november anordnar
Hälsokällan en utbildningsdag för den personal som möter skolungdomarna. Detta
ska hjälpa dem att få frånvarande ungdomar tillbaka tills skolan, att motivera dem igen
och ge dem chansen till en bra utbildning.
Runtom i landet stiger antalet skolelever utan fullständiga slutbetyg. År 2013 var det till exempel hela
13,1 procent av niondeklassarna som inte gick ut godkända. Detta är en oroväckande trend, särskilt
satt i jämförelse med 1998 års siffror, 8,6 procent. En del av detta beror på skolk och frånvaro från
eleverna. I Fyrbodal har man bestämt sig för att göra något åt saken.
Vid detta utbildningstillfälle ska personalen få kunskap om hur eleverna kan motiveras, så att dagens
hemmasittare kommer tillbaka till skolan. Deltagarna kommer också att få med sig förebyggande
verktyg. Hälsokällan är en del av Fyrbodals kommunalförbund och den offentliga sektorn i norra
Västra Götalandsregionen. Fokus kommer den 26 november att ligga på hur man som arbetande i
denna miljö kan motivera elever att hålla sig i skolan.
— Vi kommer bland annat att dela med oss av de många goda exempel på arbeten och projekt som
finns om detta i Fyrbodal, säger Anne-Sofie Skälegård, verksamhetsledare vid Hälsokällan.
Syftet med dagen är att samla och lyfta kunskap kring hur man dels får tillbaka hemmasittarna till
skolan, men också hur man på ett bra sätt arbetar främjande i skolmiljöer så att det blir färre
hemmasittare och elever med hög frånvaro.
Program: Program för dagen hittar du här
Plats: Högskolecentrum (HCB), Östergatan 18 A, Uddevalla.
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