Vejlebroskolen

Fravær for elever på Vejlebroskolen.
Følgende retningslinjer er vedtaget af skoleledelsen og bakkes op af skolebestyrelsen:
Vi har gennem de seneste år oplevet en stigning i elevernes fravær fra undervisningen. Som
skole er vi forpligtet til hver måned at fremsende en opgørelse til forvaltningen over den enkelte elevs fraværstype.
Skolens ledelse har sammen med skolebestyrelsen fundet det nødvendigt at sætte fokus på
fraværet i relation til elevens trivsel/undervisning og bl.a. de ressourcer, der bruges.

Vejlebroskolens forventning til forældrene vedr. fravær:
1. På barns 1. fraværsdag informeres klasselæreren via elektronisk kontaktbog/beskedsystemet i ForældreIntra, eller som nødløsning ringes til skolens kontor
med oplysning om årsag til fraværet.
2. På første skoledag efter endt fraværsperiode giver forældrene besked til klasselæreren
om årsag og varighed for fraværet via elektronisk kontaktbog/beskedsystemet i
ForældreIntra.

Opgørelse af fravær for elever kan kun foretages ud fra følgende forhold:
1) Sygdom – som forældrene har informeret skolen om
2) Lovligt fravær – kun efter forudgående aftale med klasselæreren eller skoleledelsen
3) Ulovligt fravær – alt andet end sygdom og lovligt fravær

Kontakt til hjemmet vil foregå ud fra følgende procedure:
1. Forældrene kontaktes af klasselæreren, når eleven har været fraværende i 2 sammenhængende skoledage, såfremt forældrene mod forventning ikke selv har kontaktet
skolen vedrørende fraværet.
2. Forældrene kontaktes af klasselæreren med henblik på, at få afklaret årsagen til fravær, når eleven samlet har været fraværende i 8 skoledage i skoleåret. Kontakten foretages uanset hvilke af de tre fraværstyper, der er årsag til fraværet, med mindre at
der i forvejen er dialog mellem skole og hjem om fraværet.
3. Forældrene indkaldes til samtale med skolens ledelse og klasselæreren, når eleven
samlet har været fraværende i 15 skoledage i skoleåret. Forældrene indkaldes uanset
hvilke af de tre fraværstyper, der er årsag til fraværet, med mindre at der i forvejen er
dialog mellem skole og hjem om fraværet.
4. Ved fravær udover 20 skoledage i skoleåret vil skolen indhente samtykke fra forældrene til at drøfte eleven på skolens tværfaglige møde, hvor følgende faggrupper deltager: Skolens ledelse, klasselærer, PPR, sundhedsplejersken og Familiecenteret.
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