2015-01-15
Utredningen att vända frånvaro till
närvaro

Mottagare enligt sändlista

U 2015:11

Särskild utredare
Malin Gren Landell
Telefon 08-405 26 59
Mobil 073-0575940
E-post
malin.gren.landell@regeringskansliet.se

Inbjudan att ingå i en referensgrupp för utredningen
”Att vända frånvaro till närvaro”

En utredning, ”Att vända frånvaro till närvaro”, Dir. 2015:119 har
tillsatts genom beslut vid regeringssammanträde den 19 november
2015.
Utredningen ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Utredaren ska också analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur
skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro
kan förbättras. Syftet är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig
utbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15
september 2016.
Som stöd i arbetet vill utredningen knyta en referensgrupp inom
området elevhälsa till sig. Detta är en inbjudan för er att delta i
referensgruppen med en person. Gruppens uppgift blir att lämna
synpunkter på dels vilka frågor som är relevanta att utreda, dels
de slutsatser som arbetet leder fram till. Referensgruppen har
däremot inget formellt ansvar för utredningen.
Utredningen har för avsikt att sammankalla referensgruppen två
gånger. Det första mötet blir torsdagen den 4 februari kl. 13.00 - 15.30,
medan tid för det andra mötet bestäms av gruppen.
Mötena kommer att hållas på Garnisonen i Stockholm.
Vi önskar besked om ert deltagande i referensgruppen senast
måndagen den 25 januari 2016. Beskedet kan enklast lämnas per e-post
till sekreterare för utredningen Annika Haglund
(annika.haglund@regeringskansliet.se)
Med vänliga hälsningar,
Postadress
103 33 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 100A

Telefonväxel
08-405 10 00
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Malin Gren Landell
Särskild utredare
Länk till kommittédirektiven i sin helhet:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/11/di
r.-2015119/

SÄNDLISTA
Riksföreningen för skolsköterskor
Svenska Skolläkarföreningen
Sveriges psykologförbund, psykologer i förskola och skola
Sveriges Skolkuratorers förening
Sveriges Skolledarförbund
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri
Svenska Förbundet för Specialpedagogik
Lärarnas riksförbund
Lärarförbundet
Sveriges Elevkårer
Riksförbundet Hem och Skola
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
SSR-Socionom

