FRAVÆRSPOLITIK FOR ”TEAM 10”
Opdateret Pr. 10. juni 2016
Kære elev i ”TEAM 10”.

Ved sygdom:
Skulle du gå hen og blive så syg, at du ikke mener du kan gennemføre en skoledag på
hensigtsmæssig måde, så gælder der følgende procedure:


Du sygemelder dig på min mobil – IKKE SMS – tlf. 30 33 99 02 senest kl. 8.00



Du sms´er mig når du er rask igen og kommer i skole.

Ved pludselig opstået sygdom i løbet af skoledagen skal du
følge følgende procedure:


Du beder din faglærer om lov til at gå hjem pga. sygdom.



Derefter sygemelder du dig til Afdelingslederen via sms.

Ønsker du at anmode om fri:
Såfremt du skal noget vigtigt og derfor ønsker at bede om fri, så skal du i rimelig tid inden
at anmode Afdelingslederen om fri.
Såfremt din fraværsprocent er lille, vil Afdelingslederen som udgangspunkt ikke have
problemer med at give dig fri.

Følges ovenstående procedurer ikke betragtes fraværet som
værende ulovligt og kan medføre disciplinære sanktioner!
Fraværsopslag:
Månedens fravær for alle elever synliggøres ved månedligt opslag i klassen med angivelse
af antal lovlige fraværsdage, antal ulovlige fraværsdage, årsag til fraværsdage, f.eks. lovlig
fri, datoen for fraværet og fraværsprocenten.
Andet fravær som ikke omfatter hele dagen, f.eks. tandlægebesøg, lægebesøg, for sent
fremmøde, fravær fra idræt o.l. synliggøres ligeledes hver måned ved opslag.

FRAVÆRSPOLITIK:


VED 4 DAGES FRAVÆR:
Afdelingslederen kontakter eleven fire sammenhængende dage efter modtagelse af
en sygemelding for at høre nærmere om fraværets årsager og formodede varighed,
bl.a. med henblik på støtte, lektieaftaler og aftaler om andet skolearbejde.



VED LÆNGEREVARENDE SYGDOM:
Ved længerevarende sygdom og efter nærmere vurdering kan der laves en aftale
om, at eleven kontaktes med passende mellemrum.
Dette sættes i værk for at vise omsorg og for at søge at afhjælpe en elev ved lang –
varig sygemelding; evt. med tilbud om en eller anden form for undervisningshjælp,
Samt generel vejledning.



VED 5 DAGES FRAVÆR:
Du indkaldes til en fraværssamtale med Afdelingslederen og dine forældre
underrettes skriftligt om fraværsstørrelsen og samtalen.



VED 10 DAGES FRAVÆR - (To ugers fravær):
Du indkaldes til en fraværssamtale med Afdelingslederen, hvor der udtrykkes
bekymring om det høje fravær. Der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af
fraværet og du orienteres om konsekvenserne for fortsat øget fravær. Dine forældre
underrettes skriftligt.



VED 15 DAGES FRAVÆR - (Tre uger):
Du indkaldes til en fraværssamtale med Afdelingslederen, hvor der udtrykkes stor
bekymring om det høje fravær, ligesom du informeres om vigtigheden af omgående
at stoppe fraværskurvens stigning, Der udstedes evt. (Alt efter omstændighederne)
- en skriftlig advarsel om for højt fravær, ligesom du orienteres om konsekvenserne
ved fortsat fraværsstigning.



VED 20 DAGES FRAVÆR - (Fire uger):
Du og dine forældre indkaldes til en samtale med Afdelingslederen, hvor der i
fællesskab udarbejdes en plan for et omgående fraværsstop. SSP og UUVejledningen underrettes, ligesom det vurderes om de sociale myndigheder skal
underrettes om det høje fravær og der udstedes evt. - (alt efter
omstændighederne) - en skærpet skriftlig advarsel om for højt fravær.
Skolelederen underrettes skriftligt.



VED 25 DAGES FRAVÆR - (Fem uger):
Du og dine forældre indkaldes til den anden samtale med Afdelingslederen.
Alvoren af fraværet understreges og der tages stilling til din fremtidige skolegang i
TEAM 10 på Realskolen. Det vurderes om de sociale myndigheder skal
underrettes. Du og dine forældre orienteres om konsekvenserne ved fortsat
fraværsstigning, ligesom skolelederen underrettes skriftligt.



VED 30 DAGES FRAVÆR - (Seks uger):
Du og dine forældre indkaldes til den tredje samtale vedr.
fraværsproblematikkerne. Alt efter situationen vurderes det af Afdelingslederen
hvilke konsekvenser det får for din fremtidige skolegang i TEAM 10 på Realskolen.
De sociale myndigheder, SSP, og UU-Vejledningen skal som udgangspunkt
underrettes.



FRAVÆRSSAMTALER:
Fraværsbekymringssamtaler afholdes som udgangspunkt mellem Afdelingsleder og
elev ved systematiske fraværsdage på f.eks. mandage, fredage, fraværsdage på
samme ugedag over længere tid, eller ved ”drypvise dage”.

Det skal kraftigt understreges, at al undervisning i ”TEAM 10”
er obligatorisk – man kan altså som udgangspunkt ikke blive
fritaget for f.eks. idræt, projekttimer, mm.

Opdateret pr. 10/06-2016
Jesper Toftebo Brønnum
Afdelingsleder og Klasseleder for ”TEAM 10”

Du SKAL komme hver dag idet det er
et MUST for at du kan knytte bånd til
dine kammerater
FORDI:

”Hvis man vil have bolden, må man
gøre sig spilbar på banen”
CITAT: BS. Christiansen
(Dine klassekammerater er forhindret i at spille socialt sammen med dig, hvis du ikke er til stede)
Oversat: JB - Jesper Toftebo Brønnum - Afdelingsleder og Klasseleder for TEAM 10

