
Fraværsprocedure på Vinderup Realskole 

BI december 2017 

 

1. Ved sygdom eller lovligt fravær medde-

les dette til klasselæreren i kontaktbogen 

eller netprotokollen på Skoleintra. 

Fravær i 1-2 dage meddeles klasselæreren. 

Fravær i mere end 2 dage skal aftales med sko-

lelederen. 

2. Alt fravær fra undervisningen registreres 

dagligt i netprotokollen. Hver enkelt lærer 

sikrer, at fraværsprotokollen udfyldes i hver 

time. 

Klasselæreren sikrer, at forældre responde-

rer på det registrerede fravær. Mindst én 

gang om ugen gennemgår klasselæreren, 

om der er fraværsregistreringer, der ikke er 

reageret på. Herefter rettes henvendelse til 

forældrene. 

 

3. Bekymrende fravær, ulovligt fravær, 

ulovligt bekymrende fravær – enten længe-

revarende eller sporadisk (evt. et mønster) 

følges op af klasselæreren, der kontakter 

forældre og barn for at afklare årsagen til 

fraværet. 

Klasselæreren skal informere om undervis-

ningspligten og mulighederne for at af-

hjælpe problemerne. 

 
4. Hvis klasselærerens henvendelse ikke hjælper 

på problemet inden for ca. 14 dage kontaktes 

skolens ledelse (AKT-chef) og denne tager kontakt 

til hjemmet. 

5. Ud over løbende kontrol af fraværet i klassen 

kontrollerer ledelsen alle elevers fravær mindst 2 

gange årligt. Dette sker ved, at sekretæren laver et 

udtræk fra netprotokollen. Familien kontaktes 

skriftligt. 

 

6. Såfremt skolen kan hjælpe, således eleven gen-

optager sit deltagelse i undervisningen iværksæt-

tes dette straks. Det kan være samtaler med fx 

klasselærer, AKT, og/eller PPR, inklusionsteamet 

samt evt. besøg i hjemmet. 

 

7. Hvis barnet fortsat ikke møder til undervisning, 

skal skolen efter få dage skrive til forældremyndig-

hedsindehaveren og oplyse om, at ved fortsat fra-

vær er skolen forpligtet til at underrette Skoleafde-

lingen om forholdene. 

Forældre og barn indkaldes til en bekymringssam-

tale på skolen, hvor der gøres endnu et forsøg på 

at få barnet tilbage til undervisningen eller alterna-

tivt afklare hvordan undervisningen skal varetages 

(hjemmeundervisning, skoleskift* e.lign) 
*ved skoleskift skal den afgivende skole følge sagen indtil barnet 

registreres i TEA på den anden skole samt informere modtagne 

skole om fraværet. 

8. Hvis fraværet fortsætter uændret sendes 

mail til skoleafdelingen med information om 

fraværets omfang, hvilke tiltag der har været 

iværksat lokalt for at få eleven i skole. Dette fo-

retages inden for 14 dage efter sidste møde 

med forældre/barn jf. pkt. 7 

 

9. Når skoleafdelingen modtager en henven-

delse vedrørende en elevs bekymrende fravær 

tager skoleafdelingen kontakt til en familieråd-

giver for at vurdere sagen med henblik på til-

tag. 

10.  

A:Skoleafdelingen tager kontakt til familien for 

at afdække årsagerne til eleven fravær 

eller 

B: Skoleafdelingen beder skolen lave en under-

retning til Familiesektionen 

Ansvar ligger hos klasselærer (faglærer) 

Ansvar ligger hos skoleledelsen 

Ansvar ligger hos skoleafdelingen 


