Fravær

Alt fravær skal indberettes til ministeriet og registreres i kategorierne: Sygdom,
bekymrende sygdom, ulovligt fravær, bekymrende ulovligt fravær, mødt for sent, gået
for tidligt og ekstraordinær frihed.
Når omfanget af en elevs fravær er bekymrende (7 fraværsdage ud af 20 skoledage,
15 dage ud af 60 skoledage, enkeltfagsfravær fx tysk, fransk, idræt mm. Eller anden
form for bekymrende fravær) skal skolelederen orienteres, og hjemmet inddrages, så
vi sikrer os, at der ikke er noget, vi har overset i forhold til en elev, fx dårlig trivsel.
Ferier i skoletiden (ekstraordinær frihed)
Folketinget fastsætter reglerne for elevernes fravær.
 Fravær skal være foreneligt med elevens skolegang og kræver skoleledelsens
tilladelse (dog kan lærerteamet tillade op til en uges samlet ferie pr. skoleår, såfremt
teamet vurderer, at fraværet er foreneligt med elevens skolegang).
Vi har forståelse for, at det undtagelsesvis kan være nødvendigt at holde ferie i
skoletiden. I så fald bedes I skabe forståelse for jeres behov ved at begrunde jeres
ønske. I kan ikke forvente, at lærerne på forhånd kan redegøre for, hvad klassen skal
arbejde med. I må efterfølgende (eller om muligt undervejs via intranettet) holde jer
ajour med klassens arbejde. Fravær gavner ikke elevens undervisningsflow, og I skal
vide, at det er meget generende for en lærers arbejde, at eleverne på skift er væk.
Det giver hver gang ekstraarbejde med opfølgning m.v.
Sygefravær
Forældre melder deres barn syg eller fraværende (fx lægebesøg) via den elektroniske
kontaktbog inden kl. 8.00 på den første sygedag. Forældre skriver ligeledes
raskmelding i den elektroniske kontaktbog, hvis fraværet er på mere end en dag.
Den elektroniske kontaktbog kan tilgås af alle klassens voksne.
Syg i løbet af dagen
Det hænder, at en elev bliver dårlig i løbet af dagen. Her skal eleven kontakte sin
lærer og ikke selv ringe til mor eller far. Læreren taler med eleven og vurderer
situationen. Ingen elev sendes hjem, uden der har været kontakt med hjemmet.

