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Du skal altid give besked til skolen ved fravær. Har du en uddannelsesaftale er det vigtigt, at du også giver dit 
praktiksted besked. Det er dit ansvar at give besked om fravær. Du skal give besked til skolen, hver dag du er 
fraværende. Du skal ringe til skolen og give besked om fravær.  
 
Fravær registreres i det gældende styresystem inden hver time af den pågældende lærer.  
 
Alt fravær er fravær og registreres. Din lærer har ret til at kende årsagen til dit fravær.   
 
Konsekvenserne af fraværet 
Din kontaktlærer holder løbende øje med dit fravær samt årsagen til fravær.  
 
 
Forældre/værge inddragelse  
Er du under 18 år eller har du underskrevet en samtykkeerklæring om forældre/værge samarbejde, vil skolen 
inddrage dine forældre/værge ved fravær.  
 
 
Første skriftlige advarsel  
Overstiger du 22 fraværstimer får du første skriftlige advarsel. Kontaktlæreren informerer nærmeste leder 
og elevadministration om, at der skal sende en advarsel til dig. Det er nærmeste leder der er officiel afsender 
på den skriftlige advarsel. Denne arkiveres i filarkivet i elevadministrationen.  
 
I forbindelse med første skriftlige advarsel indkaldes du og dine forældre/værge til samtale med 
kontaktlæreren. Vurderer kontaktlæreren, at der er behov for ekstra støtte, indkaldes elevtjenesten eller 
nærmeste leder også.  
 
Formålet med samtalen er at afdække dine muligheder for fortsatte skolegang. Der skrives referat af mødet, 
hvoraf det fremgår hvilke aftaler der er indgået mellem dig, dine forældre/værge og skolen.  
 
 
Anden skriftlige advarsel  
Overholder du ikke aftalerne indgået under første møde, gives anden skriftlige advarsel og der indkaldes til 
andet møde. På mødet deltager kontaktlæreren, nærmeste leder, evt. repræsentant fra elevtjenesten samt 
du og dine forældre/værge.  
 
På mødet indgås der aftale om, at fraværet skal ophøre og skolen, du og dine forældre/værge aftaler en plan 
for det videre forløb. Overholdes aftalen ikke, kan dette medføre udmeldelse fra uddannelsen. Der skrives 
referat af dette møde hvor det tydeligt fremgår hvilke aftaler der er indgået. Dette referat sendes til dig samt 
dine forældre/værges e-boks og lægges i filarkivet.  
 
Udeblivelse fra møderne omkring fravær kan medføre øjeblikkelig udmeldelse. 
 
 
 


