3.7 Bekymrende fravær

Mål
Målet er, at eleverne deltager dagligt i undervisningen for at få det maksimale faglige og
sociale udbytte. Målet er, at eleverne på Hashøjskolen har Slagelse Kommunes laveste
fravær, og at ingen elever har bekymrende fravær.
Hashøjskolen følger Slagelse Kommunes retningslinjer om bekymrende fravær.
Definition af bekymrende fravær
I Slagelse Kommune defineres bekymrende fravær som ulovligt fravær (dvs uden tilladelse
til ekstraordinær frihed eller besked fra forældrene) af et omfang på:
 5 eller flere sammenhængende fraværsdage
 5 dage i en periode på 20 skoledage
 15 dage i en periode på 60 skoledage
Fravær kan have mange forskellige årsager, og de fleste elever vil i løbet af deres skolegang
have fraværsperioder. Det kan f.eks. være pga. sygdom, eller fravær hvor eleven er bedt fri
fra skole pga. særlige begivenheder i familien.
Der er imidlertid også elever, der har et bekymrende fravær, og hvor dette fravær ikke
skyldes sygdom.
Bekymrende fravær kan f.eks. være:
 når eleven har mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget
lange fraværsperioder i forbindelse med f.eks. udlandsophold, herunder
selvbestaltet feriefravær.
 fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har bevilliget fri eller er orienteret om
årsagen til fraværet.
 fravær i mindre omfang, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går undervejs i
lektionerne eller udebliver.

Skolens ansvar
Hvis en elev har bekymrende fravær, kontakter klasselæreren forældrene for at indgå i en
dialog om fraværet. Ledelsen orienteres. Der afholdes møder mellem klasselæreren,
forældrene og eventuelt andre relevante parter mhp. at sikre et stabilt fremmøde.
Hvis en elev gentagne gang kommer for sent til undervisningen, så kontaktes forældrene.
Forældrenes ansvar
Forældrene har ansvaret for, at eleven møder op på skolen til den fastsatte
undervisningstid.
Forældre er forpligtet til at holde skolen underrettet om fraværets årsag og omfang.
Klasselæreren kan give tilladelse til fri til enkeltdage ved særlige lejligheder.
Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole ved mere end 2 dage.
Afgørelsen om ekstraordinære ferier og fridage træffes på grundlag af en konkret vurdering
af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen,
som en imødekommelse vil indebære, samt hensynet til undervisningen i øvrigt. Eleven
skal hurtigst muligt efter fraværets ophør have indhentet det forsømte arbejde (se princip
om lektier).
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