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Retningslinjer for håndtering af fravær på Vejen Friskole og Børnehave
I en fri grundskole har skolelederen ansvar for, at eleverne modtager en undervisning, der står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette indebærer blandt andet, at skoleledelsen
skal føre tilsyn med elevernes fravær, og at skolens ledelse er forpligtet på at skride ind, når en
elevs fravær er bekymrende højt eller har en karakter, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt eleven
modtager en undervisnng, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
I henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisning i
grundskolen, håndteres elevfravær på Vejen Friskole, derfor efter nedenstående retningslinjer.
Klassens lærere registrerer fraværende elever dagligt ved skoledagens begyndelse.Vi er bevidste
om, at et højt fravær fra skolen kan være signal om mistrivsel, som der bør tages hånd om. Hvis
klassens lærere skønner at fraværet giver anledning til bekymring for barnets trivsel eller læring,
tages der i første omgang kontakt til forældrene med henblik på afklaring af eventuelle bekymrende
fraværsårsager.
Fravær i forbindelse med sygdom…
Forældrene skriver til klasselærerne gerne inden kl. 8 ved den pågældende elevs første sygedag.
Hvis det umiddelbart anslås at sygdomsperioden kan blive af længere varighed træffes nærmere
aftale om mulig lektielæsning mv. med klassens lærere.
Registrering af ulovlig fravær…
Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionnedsættelse eller lignende og
skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovlig fravær.
Hvis en elev er fraværende uden at klasselæreren har modtaget besked fra forældrene, registreres
fraværet derfor som ulovligt indtil skolen modtager anden besked.
Ved ulovligt fravær skal skolens ledelse kontakte forældrene for at undersøge årsagen til fraværet.
For at sikre at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler,
som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover indenfor et kvartal, har
skolelederen pligt til at underrette kommunen om fraværet.
Ulovligt fravær tælles sammen indenfor hvert kvartal i kalenderåret.
Ekstraordinær frihed…
Frihed og fritagelse fra undervisning bør generelt begrænses. Det er afgørende for flowet i børns
læring og trivsel i klassen, at de er i skole hver dag, så vidt det er muligt. Derfor bør ferier udenfor
skolernes feriekalender såvidt muligt begrænses.
Er det nødvendigt at holde ferie udenfor skolernes normale ferieperioder, skal der ved mere end 2
dages fravær rettes henvendelse til skolens ledelse.

