
Fravær 

Lærerne registrerer elevernes fravær elektronisk og angiver disse grunde til fravær: 

• Sygdom 

• Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 

• Ulovligt fravær 
 
Sygdom 
Det er selvfølgelig en fordel for eleverne, at de forsømmer så lidt som muligt, men alle kan blive syge, og hvis 
det sker, skal klasselæreren have besked, så fraværet kan blive korrekt registreret. 
Skulle det ske, at sygdommen ser ud til at vare i længere tid, vil vi gerne have besked om det. 
  
Fravær med skolelederens tilladelse 
Hvis en elev holder fri i enkelte timer, meddeles det skriftligt til fag- eller klasselæreren. Der gives ikke fri til 
at tage en tidligere bus. 
Hvis en elev holder fri en enkelt dag, meddeles det skriftligt til klasselæreren. 
Hvis en elev holder fri mere end en enkelt dag (ferie), kontaktes kontoret skriftligt. 
Tilladelsen til ekstraordinær frihed (ferie) gives ud fra en samlet konkret vurdering. I vurderingen indgår bl.a. 
elevens øvrige fravær og hvilke undervisningsforløb, der er tilrettelagt i perioden. 
Undervisningen i klassen gennemføres som planlagt, og der kan ikke forventes speciel besked om 
hjemmearbejde. 
Skolen henstiller, at ferie som hovedregel afvikles i skolens lukningsperioder. 
Det har stor betydning for helheden i undervisningen, at alle elever møder hver dag. 
 
Ulovligt fravær 
Alt andet fravær udover sygdom og fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) registreres 
som ulovligt fravær. 
Hvis en elev forlader skolen i skoletiden kontaktes hjemmet. 
 
Bekymrende fravær 
Klasselæreren skal løbende vurdere elevernes fremmøde og fravær og have opmærksomhed på mønstre 
og ændringer. I den forbindelse kan disse pejlemærker bruges: 
 

• Hyppigt ulovligt fravær 

• Hyppigt fravær 

• Kommer for sent om morgenen 

• Går hjem før skoledagen er slut 

• 10% eller højere fravær i skoleåret 
 
Ved bekymrende fravær indbyder klasselæreren hjemmet til et møde for at tale om og afdække årsagen til 
fraværet. I mødet deltager eleven, forældre, klasselærer, ledelse og evt. andre relevante fagpersoner. 
På mødet skal der tales om, hvordan eleven bedst kan hjælpes til et bedre fremmøde. Der skal laves 
konkrete aftaler om, hvad alle gør for at forbedre fremmødet i den følgende 3 ugers periode. Herefter 
holdes et opfølgende møde. 
 
Hvis fraværet stadig er bekymrende efter 3 uger arrangeres et netværksmøde med deltagelse af eleven, 
forældre, klasselærer, ledelse, familieafdelingen og andre relevante fagpersoner. 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen 28.11.17 
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