Vigtig information til forældre om

fremmøde og
fravær i skolen

Skolen og skolearbejdet er vigtigt!
På skolerne i Hedensted Kommune
gør vi meget ud af at lære børnene, at
skolen og skolearbejdet er vigtigt. En
holdning, som vi møder stor opbakning
til hos jer forældre. Det glæder os – for
det er nødvendigt, at vi har et tæt samarbejde om det enkelte barn og gør
en fælles indsats for at skabe et sundt
skolemiljø.
Hvorfor har vi fokus på elevernes
fremmøde og et sundt skolemiljø?
Vi ved, at børn og unge med højt
fremmøde i skolen har højere sandsynlighed for at klare sig godt i livet. Stort
fremmøde giver statistisk set højere karakterer ved afgangsprøverne, en mere
aktiv fritid sammen med jævnaldrende
og højere sandsynlighed for at klare sig
godt i uddannelse og job.
Derfor har vi i Hedensted Kommune
stort fokus på, at eleverne kommer
i skole hver dag, og at der er så lidt
fravær som muligt.
Det betyder, at vi:
• Hjælper eleven med at blive klar til
uddannelse og job
• Sikrer at eleven er en del af det
sociale fællesskab i klassen
• Styrker elevens læring, livsmod,
trivsel og selvværd
• Arbejder på at minimere ensomhed,
misbrug og kriminalitet

• Et sundt skolemiljø handler både
om de fysiske rammer og om den
måde, vi er sammen på. Som
forælder hjælper du for eksempel
med at skabe stærke fællesskaber,
når du deltager i skolens møder og
arrangementer.
Trods stor indsats fra mange sider går
det alligevel galt for nogle børn – desværre.
Vær derfor altid opmærksom på, om
der er små tegn på, at dit barn mistrives. Og hvis der er noget, så forsøg
at tage hånd om problemerne, før de
måske vokser sig så store, at de giver et
bekymrende stort fravær. Hvis dit barns
vanskeligheder fortsætter, bør du altid
henvende dig til skolen eller få et møde
med TTR – Tidlig Tværgående Rådgivning, som findes på alle skoler. Så tager
vi en snak om, hvordan vi i fællesskab
kan løse problemerne.
Skolerne følger løbende op på elevernes fravær for at kunne identificere det,
som vi kalder bekymrende fravær.
Det handler om fravær, som ikke skyldes sygdom. Hvis den slags fravær når
et ekstraordinært niveau, som går ud
over elevens faglige læring, personlige
udvikling og sociale tilknytning, så taler
vi om bekymrende fravær.

Vi er opmærksomme på disse tegn:

•
•
•
•
•
•

at skolen ikke ved, hvorfor eleven er fraværende
5 sammenhængende fraværsdage
7 dage i en periode på 20 skoledage
eller 15 dage i en periode på 60 skoledage
at eleven slet ikke kommer i skole
at eleven møder op, men forlader skolen i løbet af dagen

Det er vigtigt at skole og hjem er i
tæt kontakt omkring alle former for
fravær:
Fravær pga. sygdom
Det er vigtigt at skolen informeres, når
eleven ikke er i skole pga. sygdom.
Dette gælder også fravær på grund
af tandlægebesøg, undersøgelse på
sygehus eller noget andet.
Lovligt fravær
Skolen kan ved særlige begivenheder
i familien give en elev tilladelse til at
holde ekstraordinært fri fra skole uden
for de almindelige ferier og fridage.
Skolelederen skal ud fra en række regler afgøre, om der kan gives tilladelse.
Det sker ud fra en konkret vurdering af
den konkrete elevs behov for at holde
fri sammenholdt med det afbræk i
undervisningen, som et fravær giver.
(jf. fraværsbekendtgørelsens § 3.)
Hedensted Kommune opfordrer,
til at ekstra frihed i skoletiden
begrænses mest muligt.

Ulovligt fravær
Ulovligt fravær definerer vi som:
1. Fravær, der ikke skyldes sygdom.
2. Fravær, der ikke gøres rede for af
forældrene.
3. Fravær, som skolelederen ikke har
givet tilladelse til.
Skolen tager kontakt til jer som
forældre, hvis jeres barn af ukendte
årsager ikke kommer i skole. Dette for i
fællesskab at blive klogere på årsagerne
til fraværet og for at få lavet en aftale,
så barnet kommer i skole igen. Det er
skolens ansvar at sikre, at I som forældre er orienteret om jeres barns fravær.
Hvis fraværet skyldes, at jeres barn har
faglige eller psykiske vanskeligheder i
skolen, skal skolen i samarbejde med
jer kortlægge problemerne og lave et
forslag til løsning. Fortsætter fraværet
er det skolens leder, der sammen
med forældrene, forsøger at finde en
holdbar løsning i forhold til elevens
fravær. Eventuelt ved at inddrage andre
kommunale ressourcepersoner.

Hvis I har brug for at vide mere, eller
hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne
til at kontakte jeres barns skole eller
Læring i Skolen,
Tofteskovvej 4,
7130 Juelsminde
T: 7975 5500

