
 

 

 

 

 

 

 

Fraværsprocedure 

for elever på 

SOSU ZBC 

Juli 2017 

 

 

 

 

 

Gældende for følgende hold: 

 Alle hold der er startet op før 1. oktober 2019 

 Social- og sundhedshjælperuddannelsen med opstart i august 2019 

følger dog ”Fraværsprocedure oktober 2019” 



 

 

 

Side 2 af 5 

 

Fraværsprocedure 

Principper for håndtering af elevfravær i SOSU ZBC 
For at forebygge frafald blandt elever på SOSU ZBC, arbejdes der med sikring af elevtilstedeværelse 

ud fra devisen: Tilstedeværelse og deltagelse er det første skridt mod gennemførelse. 

Der er for hver enkelte afdeling i SOSU ZBC udarbejdet pædagogiske principper for håndtering af 

elevtrivsel og/eller sikring af elevtilstedeværelse. De pædagogiske principper er tilpasset den enkelte 

afdelings lokale forhold, når det gælder samarbejde mellem undervisere og vejledere, mødestruktur mv. 

Fælles for principperne er dog et tæt samarbejde mellem undervisere og vejledere i såvel 

relationsskabelse til eleverne samt opfølgning på den enkelte elevs trivsel, faglige udvikling samt 

fremmøde til undervisningen. 

For at sikre en fælles linje ift. konsekvenser over for elever med for meget fravær er der ligeledes 

udarbejdet fælles principper for håndtering af dette i SOSU ZBC. Disse principper skal sikre, at der 

følges konsekvent op på den enkelte elev og gøre denne opmærksom på, at for højt fravær kan føre til, 

at det ikke er muligt for eleven at gennemføre sin uddannelse. 

Disse principper er beskrevet i nærværende dokument. 

 

Der er i SOSU ZBC en forståelse af, at hver enkelt elev har individuelle behov, handlemønstre og 

udfordringer. Derfor er principperne udarbejdet med det i mente, at vi ikke behandler eleverne lige, ved 

at behandle dem ens. Der kan derfor være individuelle forhold, der giver anledning til at afvige fra de 

generelle principper. 

Formål 

Formålet med dette princippapir og de handlinger, der iværksættes for elever med for meget fravær, er: 

 At øge elevernes tilstedeværelse og dermed gennemførelse af uddannelsen. 

 At støtte eleverne i at være aktivt deltagende, så det faglige udbytte styrkes. 

 Eleverne skal have et klart indtryk af, at skolen tager deres tilstedeværelse alvorligt. 
 

Mål 

 At kunne dokumentere vores handlinger. 

 At afklare årsagerne til fraværet med inddragelse af fraværsmønster og antal fraværende lektioner. 

 At justere elevernes uddannelsesplaner, så de imødekommer elevernes individuelle behov 

og uddannelsesperspektiv. 

 

Godkendt og ikke godkendt fravær 

Der skelnes i tale om fravær mellem godkendt og ikke godkendt fravær. I SOSU ZBC er godkendt 

fravær defineret ud fra AUB bekendtgørelsen (BEK nr. 795 af 22/5/2015, Bekendtgørelse om 

udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), 

§4: ”Der ydes refusion for løn, udbetalt for den tid eleven undervises på skolen, herunder for løn under 

elevens fravær som følge af egen sygdom og ved fravær som følge af barns 1. og 2. sygedag, når 

eleven er berettiget til løn under fraværet ifølge overenskomst, aftale eller lignende. 

 

Det centrale begreb, når der tales elevfravær, er studieaktivitet. Konsekvenserne af fravær bunder således i en konkret 

vurdering af, hvornår en elev kan siges at være studieaktiv. 
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Dertil kommer anerkendelsen af, at det for nogle elever (primært elever på Grundforløb 2) vil være 

nødvendigt at være fraværende fra undervisningen i forbindelse med ansættelsessamtale med henblik på 

at opnå uddannelsesaftale. Fravær i denne forbindelse vil også være godkendt fravær, såfremt eleven 

kan dokumentere indkaldelse til samtale. 

 

Godkendt fravær er altså i SOSU ZBC defineret som: 

 Egen sygdom 

 Barns 1. og 2. sygedag 

 Fravær i forbindelse med dokumenteret indkaldelse til samtale ifm. indgåelse af 

uddannelsesaftale 

 

Al anden fravær er ikke godkendt fravær og skal registreres som sådan i det anvendte 

fraværsregistreringssystem. 

 

Henholdsvis godkendt og ikke godkendt fravær vil have forskellige konsekvenser for eleven: 

 Opnår eleven for højt fravær, hvor hovedparten (over 50%) af fraværet er godkendt, tilbydes 

eleven et nyt uddannelsesforløb (grundforløbselever) eller nyt skoleforløb (hovedforløbselever). 

 Opnår en elev for højt fravær, hvor hovedparten (over 50%) af fraværet er ikke godkendt, 

vil eleven blive udelukket fra undervisningen (elever på hovedforløb kun i samarbejde med 

arbejdsgiver) og dermed vil elevens uddannelsesforløb blive afbrudt. 

 

Årsagen til, at der skelnes mellem disse to former for fravær er, at elever med godkendt fravær i 

henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 367 af 19/04/2016) ikke kan udelukkes fra 

undervisningen. I stedet kan denne tilbydes et nyt uddannelsesforløb (grundforløbselever) eller 

skoleforløb (hovedforløbselever). I disse tilfælde vil eleven, hvis der er tale om Grundforløb 1 eller 2, ikke 

gøre brug af et uddannelsesforsøg. 

 

Elever, der udebliver ved opstart af skoleperiode, hvor SOSU ZBC inden for den første uge efter opstart 

ikke har kontakt med eleven, udelukkes fra undervisningen. Det samme gælder for elever, der udebliver 

fra undervisningen i 14 dage uden kontakt til skolen. 

 

Fraværssamtaler og opfølgning på fraværende elever 

Eleven indkaldes i alt til 3 samtaler i forbindelse med for højt fravær. 

 

1. og 2. fraværssamtale afholdes af kontaktlæreren. 

Ved 1. og 2. fraværssamtale drøftes følgende: 

 Årsager til elevens fravær 

 Muligheder for støtte og hjælp til at gennemføre uddannelsen  

 Mulige konsekvenser af for højt fravær 

 Fremadrettede aftaler der kan understøtte elevens deltagelse i uddannelsen 

 

For hovedforløb: Den lokale elevadministration sender mail til arbejdsgiver med kopi af brev om indkaldelse 

til fraværssamtalen. Ansættende myndighed inviteres via mailen med til samtalen. 

Kontaktlærer indkalder, afholder og dokumenterer samtalen i elevplan ved at skrive en kort tekst på 

elevplan, hvori det fremgår dels at samtalen har været afholdt og hvilke aftaler der evt. er indgået.  
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3. fraværssamtale afholdes af gennemførelsesvejlederen og repræsentant fra ledelsen 

Ved 3. fraværssamtale aftaler vejleder tidspunkt med en repræsentant fra ledelsen og beder den lokale 

elevadministration om, at indkalde eleven via brev i e-boks. Det er elevadministrationen der orienterer 

vejleder om elevernes fravær. Den lokale elevadministration sender mail til arbejdsgiver med kopi af brev 

om indkaldelse til fraværssamtalen. Ansættende myndighed inviteres via mailen med til samtalen. 

Samtalen dokumenteres i elevplan af vejleder. Ved 3. fraværssamtale træffes beslutning om elevens 

videre forløb og gennemførelsesvejleder varetager dokumentation og videre opfølgning. 

Reaktionstidspunkter for fravær 

Nedenstående skema viser reaktionstidspunkter i forhold til hhv. 1., 2. og 3. fraværssamtale for de 

forskellige uddannelser: 

Uddannelse 1.fraværssamtale 2.fraværssamtale 3.fraværssamtale 

GF1 og GF2  35 lektioner 70 lektioner 100 lektioner 

GF2 u. 16 uger 25 lektioner 55 lektioner 80 lektioner 

SSH 30 lektioner 60 lektioner 90 lektioner 

SSA 80 lektioner 160 lektioner 240 lektioner 

PA 80 lektioner 160 lektioner 240 lektioner 

 

Den lokale elevadministration sender hver mandag fraværsoversigt til de relevante kontaktlærere via 

mail. 

 

Indkaldelse af elever: 
1. Elever, der ikke er i et ansættelsesforhold og er over 18 år: Eleven kan indkaldes mundtligt. 

Er eleven ikke til stede i skoletiden finder kontaktlærer et tidspunkt og beder 

elevadministrationen om at sende eleven en indkaldelse via e-boks. 

 

2. Er eleven i et ansættelsesforhold: Kontaktlæreren beder elevadministrationen om at sende 

en indkaldelse til eleven i e-boks samt invitation til arbejdsgiver. 

 

3. Er eleven under 18 år: Kontaktlæreren beder elevadministrationen om at sende en 

indkaldelse til eleven samt forældremyndighedsindehaver i e-boks.   
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**) Er eleven under 18 år skal forældre orienteres om indkaldelse til samtalerne, uddannelsesadm. skal 

have besked om elevnavn, cpr., antal fraværstimer, deltagende i mødet, hvor og hvornår. 

***) Arbejdsgiver inviteres ved indkaldelse til alle samtaler, uddannelsesadm. skal have besked om 

elevnavn, cpr., antal fraværstimer, deltagende i mødet, hvor og hvornår. 

****) Er det umuligt at få fat i eleven, har eleven meget komplekse problemstillinger eller udebliver eleven 2 

gange fra 2. fraværssamtale, inddrages fastholdelsesvejleder og uddannelseschef 

 

 


