FRAVÆRSREGLER
For erhvervsuddannelseselever (eud/eux) –
Skjern Tekniske Skole
Mødepligt til undervisningen
Der er mødepligt til al undervisning.
Hvis du bliver syg, skal du ringe på det telefonnummer, som du har fået oplyst i din afdeling – inden kl.
8.30.
Det skal du gøre hver dag, du er syg. Hvis du ikke kan komme i kontakt med afdelingen, så skal du
kontakte skolens administration på 9680 1500 mht. din sygemelding. Det er ikke tilladt at melde fravær
på SMS – det vil blive regnet som ulovligt fravær, og beskeden vil ikke blive besvaret.
Har du en uddannelsesaftale, skal din virksomhed også have besked. Det er dit ansvar.
Bor du på skolehjem, skal du desuden melde dig syg hos vagthavende hver morgen.
Fravær er fravær, men der skelnes dog mellem godkendt og ikke-godkendt fravær, når vi skal se på de
individuelle vurderinger af fravær, men det hele tæller med i opgørelsen af dit fravær.

Lovligt/godkendt fravær
Har du brug for at få fri fra undervisning af helt særlige grunde, så skal du snakke med din underviser
inden. Hvis du bliver syg, er det lovligt fravær, hvis du giver besked til afdelingen som beskrevet
ovenfor.
Ved længerevarende sygdom over fem hverdage kan du blive bedt om en lægeerklæring. Skolen
refunderer din udgift ved fremvisning af kvittering. Bliver sygdomsforløbet så langt, at din underviser
vurderer, at du ikke kan nå alle læringsmålene i skoleforløbet, skal en vejleder involveres, så I får lagt
en plan for, hvordan du kan gennemføre din uddannelse.

Ulovligt/ikke-godkendt fravær
Ulovligt/ikke-godkendt fravær er timer, hvor du ikke er i skole, og som ikke er aftalt med din lærer. Det
er ulovligt fravær, hvis du ikke ringer og melder dig syg.
Det vil blive regnet som ulovligt fravær, hvis man melder sig syg/fravær på SMS, og beskeden vil ikke
blive besvaret.

Opfølgning på fravær
Elever uden uddannelsesaftale
Underviseren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til
undervisningen. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang,
som gør, at du ikke vurderes uddannelsesaktiv eller kan opfylde kompetencemålene. Underviseren
tager initiativ til at afholde en samtale med dig og evt. en vejleder, som sender fraværsbreve ud. Hvis
du er under 18 år, kontaktes forældre/værge.
1. Ved 10% fravær: Du får 1. advarselsbrev
2. Ved 15% fravær: Du får 2. advarselsbrev
3. Ved 20% fravær: Du risikerer en udmeldelse (individuel vurdering)
Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse. Det er altid en individuel
vurdering.
Vær opmærksom på, at du kun må påbegynde en erhvervsuddannelse (GF2) tre gange.

Særligt for eux-elever
Reglerne er de samme for eux-elever, og det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår
dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelses-/studieaktiv eller ikke kan opfylde
kompetencemålene.
For eux-elever findes dog, foruden fravær fra lektioner, også skriftligt fravær. Kontaktlæreren og dine
gymnasiefagslærere vil sammen med dig vurdere, hvilke indsatser der skal til, for at du kan indhente
evt. skriftligt fravær.
På hovedforløbenes gymnasiefag skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær, da det her er
gymnasiebekendtgørelsen, der følges for gymnasiefagene. I den findes kun ”fravær”.

Elever med uddannelsesaftale (inkl. skolepraktik)
Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem elev, virksomhed og skole. Derfor orienteres og
inddrages praktikvirksomheden, hvis du har fravær. Har du en uddannelsesaftale, skal din virksomhed
også have besked. Det er dit ansvar.

Skolen kan kontakte virksomheden, enten telefonisk eller på mail, hvis du har fravær. I skal sammen
aftale, hvad I kan gøre, for at du kan gennemføre din skoleundervisning på hovedforløbet.
De Lokale UddannelsesUdvalg for uddannelserne har lavet aftaler for, hvordan skolen skal følge op på
fravær:
Praktikvirksomheden kontaktes straks ved fravær, enten telefonisk eller på mail.
Hvis fraværet får et omfang, så det skønnes, at du skal tage hele eller dele af skoleforløbet om,
inddrages din virksomhed. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår en elev ikke kan
opfylde kompetencemålene på et skoleforløb, og derfor skal tage forløbet om.

Gældende fra 1. januar 2020
Skjern Tekniske Skole

