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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. 

 

 
 

Godkendt og ikke godkendt fravær 

 

Der skelnes i tale om fravær mellem godkendt og ikke godkendt fravær.  

 

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. 

 

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. 

 

Samtaler 
 

Uddannelse Første samtale:     
Omsorgssamtale 

Anden samtale:  
Uddannelsessamtale  

 Tredje samtale: 
 Fraværssamtale 

GF1 og GF2  35 lektioner 70 lektioner 100 lektioner 

GF2 u. 16 uger 25 lektioner 55 lektioner 80 lektioner 

SSH 15 lektioner 30 lektioner 60 lektioner 

SSA 20 lektioner 60 lektioner 100 lektioner 

PA 20 lektioner 60 lektioner 100 lektioner 

 

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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Uddannelsesadministrationen trækker fraværslister hver mandag. Kontaktlærer afklarer hvilke elever der 

skal til samtale hurtigst muligt. Kontaktlærer giver besked til administrationen om indkaldelse af elever 5 

dage før samtalen finder sted. Kontaktlæren afholder samtale med elever, som ikke er i et 

ansættelsesforhold hurtigst muligt. 

 

Samarbejde mellem arbejdsgiver og skole 
 

 Arbejdsgiver inviteres ind på skolen som en fast del af introduktionen til uddannelsen tidligt 

i første skoleperiode. Dette lægges ind i LUP´en.  

 Der inviteres én arbejdsgiver blandt de, der har elever på pågældende hold, og 

arbejdsgiverne kommer med en bred orientering om det, at være i ansættelse som elev og hvilke 

forventninger en arbejdsgiver har til en ansat. 

 

 Arbejdsgiverne opfordres til at komme på skolen og være til stede, f.eks. en eftermiddag, 

en gang om måneden, og på den måde have kontakt med sine elever og være synlig. I den 

forbindelse vil arbejdsgiver og kontaktlærer kunne vende bekymringer og mindre 

problemstillinger omkring eleverne. 

 

 Møder en elev ikke frem til en fraværssamtale, kontaktes ansættende myndighed. 

 

Fraværssamtaler og opfølgning for elever med en uddannelsesaftale. 
 

Elever, som har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, indkaldes i alt til 3 samtaler i forbindelse 

med for højt fravær: 

 

1. Samtale: 

Omsorgssamtale.  

Denne afholdes af kontaktlæreren, og eleven indkaldes til samtalen vis E-boks, med kopi til 

arbejdsgiver. Brevet underskrives af uddannelseschef/leder. 

 

Indhold i samtalen: 

 

 Årsager til elevens fravær 

 Mulige konsekvenser af fortsat fravær  

 Muligheder for støtte til at gennemføre uddannelsen, f.eks. SPS, ungevejledningen m.m. 

 Fremadrettede aftaler  

 

I Elevplan dokumenteres: 

 En faglig vurdering af eleven, hvis muligt 

 Hvor meget eleven har været fraværende 

 Fremadrettede aftaler, herunder opfølgning 
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2. Samtale: 

Uddannelsessamtale. 

Denne afholdes af kontaktlæreren, og eleven indkaldes til samtalen vis E-boks, med kopi til 

arbejdsgiver, som inviteres til at deltage. Brevet underskrives af uddannelseschef/leder. 

 

 

Indhold i samtalen: 

 

 Årsager til elevens fortsatte fravær 

 Fraværets betydning for elevens faglige niveau 

 Konsekvenser af fraværet 

 Fremadrettede aftaler  

 

I Elevplan dokumenteres: 

 En faglig vurdering af eleven 

 Hvor meget eleven har været fraværende 

 Fremadrettede aftaler, herunder opfølgning 

 

3. Samtale: 

Fraværssamtale. 

Samtalen afholdes af kontaktlærer og uddannelseschef/uddannelsesleder. Eleven indkaldes til 

samtalen vis E-boks, med kopi til arbejdsgiver, som deltager. Brevet underskrives af 

uddannelseschef/leder. 

Indhold i samtalen: 

 

 Årsager til elevens fortsatte fravær 

 Fraværets betydning for elevens fortsatte uddannelse 

 Fremadrettede aftaler  

 

I Elevplan dokumenteres: 

 En faglig vurdering af eleven 

 Hvor meget eleven har været fraværende 

 Fremadrettede aftaler, herunder opfølgning 
 

Elever der ikke har en uddannelsesaftale 
 

Elever over 18 år: Samme procedure følges som for elever med uddannelsesaftale, dog med den 

forskel at eleven kan indkaldes mundtligt af kontaktlæreren. Er eleven ikke til stede i skoletiden finder 

kontaktlærer et tidspunkt og beder elevadministrationen om at sende eleven en indkaldelse via e-

boks. 

Elever under 18 år: Samme procedure som for elever med uddannelsesaftale, dog er det 

forældremyndighedsindehaver der skal orienteres og inviteres til samtalen. 

  



 

 

 

Side 5 af 5 

 

 

*) 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 orienteres ved indkaldelse til alle samtaler og inviteres med til uddannelsessamtalen og fraværssamtalen, 

uddannelsesadm. skal have besked om elevnavn, cpr., antal fraværstimer, deltagende i mødet, hvor og hvornår. Arbejdsgiver kontaktes 

også altid, hvis eleven udebliver fra samtalen 

***) Er det umuligt at få fat i eleven, har eleven meget komplekse problemstillinger eller udebliver eleven fra en samtale uden at give 

besked, inddrages arbejdsgiver, fastholdelsesvejleder og uddan 

Kontaktlærer indkalder eleven mundtligt til omsorgssamtale.

Elev med arbejdsgiver eller elev under 18 år: Kontaktlærer beder 
udd. adm om at indkalde eleven til omsorgssamtale på et tidspunkt, 

hvor kontaktlærer kan afholde den *), **)

Eleven 
udebliver fra 

samtalen

Arbejdsgiver kontaktes. Indkaldelsen og elevens udeblivelse fra 
omsorgssamtalen dokumenteres efterfølgende i elevplan.

Eleven indkaldes til uddannelsessamtale *), **), ***)

Eleven deltager i 
samtalen

Aftaler dokumenteres 
efterfølgende i 

elevplan

Eleven 
udebliver fra 

samtalen

Arbejdsgiver kontaktes. Indkaldelsen og elevens  
tilstedeværelse/udblivelse fra  samtalen dokumenteres i 

elevplan

Har eleven fortsat fravær, indkaldes til 
uddannelsessamtale eller fraværssamtale efter samme 

model *), **), ***)

Eleven deltager 
i samtalen

Aftaler for 
omsorgssamtalen 

dokumenteres 
efterfølgende i 

elevplan


