Dybbøl-Skolen

Telefon: 88724362

Sønderborg Kommune

dybbol-skolen@sonderborg.dk

Gl. Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg

www.dybbol-skolen.dk

Principper for elevers fravær
Folketinget og Sønderborg Kommune har særligt fokus på elevernes deltagelse i undervisningen og dermed
elevernes fravær.
Dybbøl-Skolen lægger vægt på, at ansvaret for den enkelte elevs skolegang er et fælles anliggende for
skolen, eleven og elevens forældre.
Den daglige undervisning er tilrettelagt med udgangspunkt i, at alle elever møder til alle timer.
Gruppearbejde og andre undervisningsaktiviteter samt det sociale samvær kan lide under elevens fravær.
Derfor er fravær altid et uhensigtsmæssigt afbræk i undervisningsforløbet. Det er derfor væsentligt, at
eleverne deltager i undervisningen, når det på nogen måde er muligt. Tilsvarende er det væsentligt, at
eleverne møder til tiden.
Skolen indberetter elevernes fravær til kommunen, og der følges op på elevers fravær.
Lovligt fravær:
Det er forældrene, der tager ansvaret for elevernes undervisning, hvis de ønsker at fritage deres barn fra
skolegangen.
Fritagelsen meddeles klasselæreren via Aula, og fraværet registreres som lovligt.
I gentagne tilfælde eller i særlig stort omfang vurderer klasselæreren, hvorvidt der bliver tale om bekymrende
fravær. I så tilfælde kontaktes forældrene.
Ledelsen skal orienteres og kan inddrages.
Sygdom/Bekymrende sygdom:
Orienter gerne skolen hurtigst muligt ved sygdom via Aula. Senest ved sygefraværets afslutning.
I det omfang det er muligt, laves hjemmearbejde mm.
Ved længerevarende sygdom laver forældrene aftaler med klassens lærere om muligt hjemmearbejde. I helt
specielle tilfælde kan skolens ledelse etablere hjemmeundervisning.
Flere, kortere sygefraværsperioder kan vurderes som bekymrende fravær. Klasselæreren tager kontakt til
forældrene og drøfter vurderingen. Ledelsen skal orienteres og kan inddrages.
Hvis forældrene ikke laver sygemelding/raskmelding har skolen ingen mulighed for at vide, i hvilket omfang
eleven reelt er syg, og skal derfor registrere fraværsperioden som ulovligt fravær.
Ulovligt fravær/Ulovligt bekymrende fravær:
Fravær fra skole er ulovligt når:
 Forældrene ikke giver skolen besked om, at eleven er/har været syg
Besked skal gives samme dag eller senest tre dage efter eleven er vendt tilbage til skolen
 Forældre ikke efterkommer skolelederens eventuelle anmodning om en lægeattest
 Eleven holder ekstraordinært fri uden at skolelederen har givet tilladelse til det
Forældrene orienteres straks. Hvis fraværet fortsætter, er det bekymrende.
Ledelsen skal orienteres og kan inddrages.
For sent fremmøde:
For sent fremmøde er, når eleven ikke er klar til at deltage i undervisningen ved timens start.
Hvis det sker gentagne gange orienteres forældrene via Aula eller telefonisk.
Ved forsøg på ændring af uhensigtsmæssig adfærd uden held skal ledelsen orienteres og kan inddrages.
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