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TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Baggrund
I Struer Kommune ønsker vi at iværksætte tiltag for at sikre så højt et elevfremmøde i folkeskolen som
muligt, og vores mål er at få reduceret det, vi kalder: bekymrende fravær.
Når elever udebliver fra undervisningen, kan det ofte være et udtryk for mistrivsel, og der skal derfor
iværksættes indsatser, der hurtigt tager hånd om problemet.
Forebyggelse af fravær skal bidrage til den generelle målopfyldelse i folkeskolen og kan samtidig
understøtte, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, øges.
Fraværsstrategien bliver en del af den fremtidige indsats for forebyggelse af fravær og skolevægring på
0-18 årsområdet.
Det afgørende er, at den enkelte medarbejder er helt klar over, hvordan der skal handles, når fraværet er
bekymrende – og at tværfaglige instanser er klar til at støtte op om indsatsen.
Strategien består af en række retningslinjer, der giver indblik i, hvilke procedurer, der gælder pr. 1.
januar 2019.
Pr. 1. august 2019 er nye regler vedr. ulovligt fravær fra folkeskolens undervisning trådt i kraft.
Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen er revideret som en følge af delaftale på
undervisningsområdet om bekæmpelse af parallelsamfund.
Struer Kommunes fraværsstrategi er tilpasset de nye bestemmelser.

Fravær i folkeskolen
Det fremgår af Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at skolens leder skal tilse, at alle
elever, der er optaget i folkeskolen, deltager i undervisningen.
Skolelederen skal sørge for, at der føres daglig kontrol med elevernes fremmøde, og at fraværet
indordnes i følgende kategorier:
•
•
•

Fravær grundet sygdom
Fravær med skolelederens tilladelse
Ulovligt fravær

5 sammenhængende skoledage, 7 dage ud af 20 skoledage eller 15 fraværsdage ud af 60 skoledage
betragtes som bekymrende fravær.
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Procedure ved fravær
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fravær registreres elektronisk som et minimum på daglig basis.
Fravær noteres hver dag i første time, hvor klassen er samlet og alene – uanset fag og
underviser.
Fravær i udskolingen noteres på lektionsbasis.
Fravær noteres af alle klassens undervisere på skolen.
Fravær, der opstår i løbet af dagen, videreformidles til klassens klasselærer/kontaktlærer.
Forældrene giver besked om barnets fravær så tidligt som muligt (gerne sygemelding på forkant
ligesom på arbejdsmarkedet).
Fraværet registreres hurtigst muligt.
Kontaktlæreren kontakter hjemmet på anden fraværsdag, hvis årsagen til fraværet ikke er kendt.
Vi reagerer, hvis en elev har syv dages bekymrende fravær på en måned.
Elevfraværet er anført i elevplanen i Min Uddannelse.

I henhold til Lov om folkeskolen skal forældrene kontaktes straks ved ulovligt fravær, hvorfor sygemelding
på forkant er nødvendigt.
Undtaget fra ovenstående er elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning, delvist syge eller
elever med funktionsnedsættelse, hvor andet er aftalt og dokumenteret.
Administrationen i Center for Skole og Dagtilbud udarbejder en halvårlig opfølgning på elevfraværet på
kommunens folkeskoler.
Procedure ved bekymrende fravær
På Struer Kommunes folkeskoler reagerer vi altid, når en elev har bekymrende fravær, og skolerne
udarbejder en handleplan.
Nedenstående skitseres proceduren ved bekymrende fravær. Der kan springes imellem de forskellige
trin, hvis skolen skønner, at det er nødvendigt. Underretning kan laves på alle trin og afhænger af
sagens karakter.
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Indsats: Samtale
mellem kontaktlærer, elev og evt
forældre.

Indsats:
Kontaktlærer
orienterer
skoleledelsen og
inddrager
forældrene.
Det aftales med
forældrene, hvad
der skal gøres for
at få eleven til at
møde op i skole
og reducere
fraværet.
Er der behov for
supplerende
undervisning?

Indsats:
Inddragelse af
AKT-lærer

Ved
førstkommende
PPR-tid eller
Fagprofessionel
sparring (FPS).

Trin 5

Senest fire uger
efter, der først
blev reageret på
det bekymrende
fravær.

Trin 4

Hvis fraværet
ikke nedbringes
efter samtale
med elev og evt.
forældre.

Trin 3

Trin 2

Trin 1

Eleven har
bekymrende
fravær.

Indsats:
Efter samtykke
fra forældrene
drøftes sagen, og
der afholdes evt.
netværksmøde
med inddragelse
af relevante
fagpersoner (UU,
sundhedsplejerske, PPR,
spcialrådgiver
m.fl.).
Der laves aftaler
om opfølgning.

Hvis tiltagene
ikke virker
inden for fastsat
deadline.

Indsats:
Skolen tager
stilling til, om der
skal iværksættes
særlig
undervisning og
laver
underretning til
Familiecenteret.

Nye regler om ulovligt fravær
Med afsæt i den gældende bekendtgørelse på området (BEK nr. 1063 af 24.10.2019) er der indarbejdet
følgende tilføjelser i fraværsstrategien:
•
•

Skolens leder skal orientere forældrene om mulige sanktioner, hvis en elev har mere end 10%
ulovligt fravær i et kvartal, herunder muligheden for bortfald af Børne- og Ungeydelsen.
Der er indført en objektiv underretningspligt for skolelederen ved mere end 15% ulovligt
skolefravær i et kvartal.

Kompetencen til evt. standsning af Børne- og Ungeydelsen er delegeret til Børne- og Familiecenteret.
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