Tåsingeskolens handleguide til lærere vedr. elevers bekymrende fravær
Folkeskolens lovtekst vedr. elevers fravær: § 1. Skolens leder påser, at alle elever, der er

optaget i skolen deltager i undervisningen. Stk. 2. Der føres ved fraværslister dagligt kontrol med, at
eleverne er til stede under undervisningen. Fraværet føres som: 1) sygdom eller lignende, 2) fravær
med tilladelse fra skolens leder eller 3) som ulovligt fravær.

Formål med handleguiden: Formålet med denne handleguide er at rette et skarpt fokus på det vi

kalder elevers bekymrende fravær (10% eller derover). Bekymrende fravær betyder, at elevens
fravær har årsager som eksempelvis mistrivsel; elevens vanskeligheder med at følge medi
undervisningen, elevens problemer med kammeraterne eller med lærerne. Handleguiden skal således
være med til at understøtte, at vi som skole så hurtigt som muligt - primært i samarbejde med elev og
forældre - sørger for at kortlægge årsagerne til fraværet med henblik på at udarbejde gode
løsningsforslag til elevens situation.
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Handleguiden:

Fraværet er håndteret til
elevens bedste
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Handling: Balancen vurderer i
samarbejde med klasselæreren
og afdelingslederen, hvorvidt
det bekymrende fravær skal
bringes på hhv. KIM- eller
tværfagligt møde. I yderste
konsekvens inddrages
skoleledelsen, der overtager
ansvaret i fraværssagen.

Handling: Balancen informeres og
iværksætter handlinger.

Handling: Hvis årgangsteamet konstaterer at
eleven har et bekymrende fravær (10% eller
derover), inviteres elevens forældre til et møde.
Hvis det findes relevant kan eleven tillige inviteres
med. Klasselæreren er ansvarlig for invitationen.
Afdelingsleder informeres om mødeindkaldelsen.

Handling: Alle elevers fravær
registreres dagligt af lærerne (i
Udskolingen registreres alle
lektioner). På et månedligt
teammøde gennemgås
elevfraværet.

Hvordan: Personalet fra
Balancen og afdelingslederen har ansvaret for og
handler endeligt på forholdet
om, hvorvidt udfordringen
skal på KIM-/tværfagligt
møde, eller overgives til
ledelsen.

Hvordan: Balancen afdækker via
skema (4 årsager til fravær jf. Daniel
Chorney’s fraværskategorier)
årsagerne til fraværet.
Balancen vurderer sammen med
teamet hvilke handlinger der gør
den største forskel og skal
igangsættes.
Hvordan: Forældre inviteres via
forældreintra eller telefon.
Teamet vurderer, hvem der skal
deltage. Afdelingsleder deltager,
hvis der er behov.

Hvordan: Fraværet registreres i Tabulex (Udskolingen
udfører lektionsfravær).

