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Elevfravær 

På Vestervangskolen har vi fokus på elevfravær, da vi ved, at det 

betyder rigtig meget for barnets læring og trivsel, hvis det har et lavt 

fravær fra skolen.  

Derfor gælder følgende i hovedskolen: 

 

Kontakt mellem skolen og hjemmet: 

1. Forældrene giver besked i kontaktbogen i ForældreIntra ved 

første fraværsdag. Beskeden kan evt. gives for flere dage, 

hvis man ved, at barnet ikke bliver rask inden næste skoledag 

2. Ved ønske om ekstraordinær fritagelse fra undervisningen kan 

klasselæreren give fri én dag. Ved mere end en dags 

fritagelse anmoder forældrene en i skoleledelsen om at få fri 

3. Hvis en elev er fraværende, uden at der er givet besked fra 

hjemmet, kontakter klasselæreren hurtigst muligt hjemmet 

4. I særlige tilfælde kan der indgås individuelle aftaler mellem 

skole og hjem 

 

 

Følgende registreringer bruges: 

Sygdom 

Bruges ved al form for sygdom.  

I tilfælde af længere tids alvorlig sygdom, skrives der en note 

i fraværssystemet  

Lovligt fravær 

Bruges ved fravær en dag bevilget af klasselæreren eller ved 

fravær i mere end en dag bevilget af en i skoleledelsen 

Ulovligt fravær 

Bruges når forældrene ikke har orienteret om elevens fravær. 

Hvis forældrene på et senere tidspunkt oplyser om årsagen til 

fraværet, ændres registreringen til lovligt fravær eller sygdom 

afhængig af årsagen til fraværet 

 

Opfølgning på fraværet: 

1. Den første hverdag i hver måned, som er en skoledag, 

udskrives fraværslister på elever, der har mere end 10 % 

fravær. Dog undtaget september måned. 

2. Ved fravær mellem 10 % og 15 % kontakter klasselæreren 

forældrene via kontaktbogen vedr. det høje fravær. 

Fraværsprocenten fremgår af beskeden. Klasselærer vurderer, 

om eleven skal drøftes på resursecentermøde, eller om der 

bør sættes andre tiltag i værk 

3. Ved fravær mellem 16 % og 20 % kontakter ledelsen 

hjemmet. Kontakten fremgår af elevens kontaktbog, og 

fraværsprocenten fremgår af beskeden. Forældrene orienteres 

om, at der ved højere fraværsprocent holdes et møde, der 

skal afklare årsager til fraværet, og at der i mødet udarbejdes 
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en plan sammen med forældrene. Forældrene orienteres om, 

at skolen har pligt til at underrette Herning Kommune, hvis 

fraværet stadig stiger, således at der kan iværksættes støtte i 

familien. 

4. Ved bekymrende fravær indkaldes til et netværksmøde, hvor 

Center for Børn og Forebyggelse deltager 

 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 


