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Fraværsindsatser 2018/19 – oplæg til bestyrelsen 2019 
 

 

Vi møder til undervisningen – et fælles ansvar 

Vi har en ambitiøs indstilling til at vores undervisning skal være så engagerende og varierende som 

muligt. Forudsætning for at gennemføre ambitiøs, varierende og motiverende undervisning er, at 

eleverne møder op og deltager aktivt og engageret sammen med en engageret og velforberedt lærer. 

Vi ønsker at have en klar politik for fravær i forhold til forebyggelse og handlinger/sanktioner i 

forbindelse med fravær. Grundlæggende sættes der ind overfor 2 typer fravær: fysisk fravær og 

skriftligt fravær. For begge typer fravær gælder det, at indsatsen for at mindske fraværet er et fælles 

ansvar.  

 

Hovedprincipper for fraværsregistrering 

Skolens regler for mødepligt fremgår af skolens studie- og ordensregler. Generelt gælder det, at alle 

elever har mødepligt til al undervisning og afleveringspligt i forhold til alle opgaver. 

 

 

Måltal: 

 

I forbindelse med den nye fraværsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1212 af 11/10/2018, skal 

institutionen fastsætte måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær. Vi vil sænke 

institutionens samlede fravær over de næste 3 år fra 9,8% i samlet fravær til 7% 

 

Indsatser til nedbringelse af fravær 

 

For at kunne handle målrettet igangsættes en proces, der har til formål at undersøge årsager til 

fravær, fysisk fravær såvel som skriftligt fravær, samt at komme med løsningsforslag til at 

nedbringe fraværet over de næste 3 år. 

 

Den nuværende fraværsprocedure behandles i overensstemmelse med procedurer i forbindelse med 

fravær og forsømmelser. 

 

I skoleåret 2019/20 vil yderligere tiltag blive implementeret. Tiltagene deles op i 3 kategorier: 

 

1) Forebyggelse 

2) Opfølgning 

3) Sanktioner 

 

Forebyggelse 
 

Analyse af fraværsdata på klasser og årgange 

Vi vil i de kommende år udarbejde en analyse på baggrund af fraværsdata for at kunne igangsætte 

målrettede indsatser i forbindelse med fravær. Vi ønsker at kortlægge fraværsmønstre på Sankt 

Annæ Gymnasium. Findes der eksempelvis studieretninger med særlig højt fravær, findes der en 

bestemt gruppe elever med særlig højt fravær, rammes en bestemt årgang af højt fravær på bestemte 

tidspunkter af skoleåret? Ud fra de analyser igangsættes konkrete indsatser på forskellige niveauer. 

Eks 
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• Indsatser på studieretninger med særlig højt fravær 

• Indsatser for enkelte elever med særlig højt fravær 

• Indsatser på årgange 

• Fokus på støtte til elever med fravær imellem 5 – 10% 

Aflevering i modulet: 

Vi vil tilstræbe at alle afleveringer afleveres i et fagmodul, hvor læreren kan være tilstede, chekke 

op på om alle har afleveret og sætte tidligt ind overfor de elever der ikke har afleveret. 

 

Statusmøder i hver klasse ca. hver anden måned: 

Efter ønske fra eleverne indføres et statusmøde cirka hver anden måned. Klasselæreren og klassen 

gennemgår studieplanen, følger op på de forskellige faglige forløb og danner et fælles overblik over 

de afleveringer der ligger henover de næste måneder 

 

Opfølgning/Støtte 
 

Elevstøtteordning:  

I samråd med elevrådet vil vi indføre en elevstøtteordning. Vi forestiller os, at hver klasse udvælger 

en til to elevambassadører som skal forsøge at hjælpe de klassekammerater der har været 

fraværende. Denne ordning indføres efter samarbejde med elevrådet 

 

Ny rolle til klasselæreren og teamet:  

En af klasselæreren og teamets faste opgaver vil fremover blive at følge klassernes fravær og 

reagere på højt fravær.  Tager kontakt og har en samtale med de elever der har højt fravær.  

 

Sanktioner 
 

 

Som tillæg til vores normale fraværsprocedure indfører vi følgende ekstra sanktion 

 

Fratagelse af SU hvis fraværet er meget højt i en periode: 

I forbindelse med den nye fraværsbekendtgørelse er det udspecificeret, at institutionen kan gøre en 

elev studieinaktiv og dermed miste retten til at modtage S.U. Vi vil advare de elever der i kvartalet 

der har et meget højt fysisk fravær med en sindetskrivelse om at fratage S.U. Er der ikke rettet op 

efter 14 dage vil vi fratage elevens S.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 


