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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. 

 

 
 

Mødepligt og tilstedeværelse 

 

Elevernes mødepligt og tilstedeværelse 

1. Som udgangspunkt skal elever møde til og være aktive i de af skolen planlagte aktiviteter. Det kan 

være i form af projekter, lektioner, studieture, events og andre arrangementer 

2. Afvigelser fra dette fremmøde besluttes af: underviseren for enkelte lektioner. Kontaktlærer/leder 

for enkelte dage.  Lederen inddrages i tvivlstilfælde. 

Det bemærkes særskilt, at elever kan pålægges færdiggørelse af opgaver efter underviserens bestemmelse, 

især hvis det skønnes, at eleverne er bagud i forhold til det forventede niveau. Obligatorisk deltagelse i disse 
særlige foranstaltninger er altid tidsbestemt. Foranstaltningerne kan være obligatorisk deltagelse i særlige 

tilbud, skærpede tidsfrister eller lignende. 

 

Sygemeldinger. 

 

Eleven skal sygemelde sig, ved at sende en besked til elevens underviser i LECTIO. 

 Hvis eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed, er det elevens pligt at underrette 
virksomheden om fraværet, inden undervisningens start.  

 

Fravær (Godkendt fravær) og ikke godkendt (fravær) 

 

Skolen skelner mellem Fravær (godkendt fravær) og Ikke godkendt (fravær). 

 

Som udgangspunkt registreres der fravær for alle de forskellige former for aktiviteter, som eleverne har 

mødepligt til. Der skelnes således ikke mellem forskellige aktivitetsformer. 

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. 



 

 

 

Side 4 af 9 

Redigeret: 05 05 2021 

 

Fritagelse for undervisningen, begrundet i anden lovgivning, fx som deltagelse i session, 

begravelse, indkaldelse til retten o. lign. Læreren notere årsagen i LECTIO.  

 

Fravær i forbindelse med dokumenteret indkaldelse til samtale i 

forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale 

 

Disse forhold noteres som Fravær (godkendt fravær). 

 

Sygdom registreres som Fravær (godkendt fravær).  

Sygdom omfatter elevens egen sygdom samt barns 1. og 2. sygedag. 

For elever med uddannelsesaftale, betyder det at virksomhedens 
lønrefusion ikke reduceres, ved brug af denne fraværsårsag.  

 

Alt andet fravær registreres som Ikke godkendt (fravær). 

For elever med uddannelsesaftale, betyder det, at virksomhedens 
lønrefusion reduceres tilsvarende antallet at lektioner/timer, der er 

registreret med denne fraværsårsag. 
 

Hvis en elev kommer for sent, angives det i %. 

fx hvis eleven kommer 15 minutter for sent til en given lektion vil det være vil det være 25%, dertil skal den 

rigtige fraværstype også angives. 

 

Lederen inddrages i tvivlstilfælde. Registreringen foretages i LECTIO og følger i øvrigt administrative 

bestemmelser om LECTIO. 

 

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. 

 

Regler om elevernes hjemmearbejde og opgaveaflevering 

 

Underviseren har ansvaret for udformningen af elevernes opgaver og opgavernes aflevering, mens det er 

elevernes ansvar at aflevere opgaverne til tiden på den aftalte måde. 

Hvis opgaver ikke afleveres til tiden, kan eleverne ikke forvente, at opgaverne rettes, som de rettidigt 

modtagne opgaver. 

Opgaver, der slet ikke rettes, er på linje med anden form for ulovligt fravær. (Ikke godkendt) 

Af bekendtgørelse om nødundervisning fremgår det, at elever skal deltage aktivt i nødundervisningen, hvis 
de har pligt til at deltage aktivt i almindelig undervisning, og skolen har pligt til at registrere elevers 

manglende aktive deltagelse i nødundervisningen. Det fremgår desuden, at skolen selv tilrettelægger 

registreringen af manglende deltagelse. 

 

Deltagelse i virtuel undervisning 

Da skolen er retlig forpligtet til at registrere fravær, og da skolen ikke kan vide, om eleven er fraværende, 
hvis ikke eleven kan ses på kamera i forbindelse med fjernundervisning, er der krav om at eleverne har 

tændt deres kamera, så eleven kan ses live (video) på billedet ved virtuel undervisning, i de situationer, hvor 

 

Bemærk at typen Godskrevet 

ikke anvendes 

 



 

 

 

Side 5 af 9 

Redigeret: 05 05 2021 

 

elever og undervisere ”mødes” på fx Teams. Hvis eleven ikke har tændt kameraet, kan det betragtes som at 

være fraværende fra undervisningen. 

Visningen af billedet fra den enkelte elevs kamera vises alene i realtid og der optages og lagres ikke billeder 

af deltagerne i fjernundervisningen. Det er muligt at sløre baggrunden, hvis eleven fx ikke ønsker at dele 

information om det lokale, som den pågældende befinder sig i. 

I særlige situationer, som fx sorg/sygdom kan eleven fritages for brug af kamera i forbindelse med 

undervisningen. Dette kan kun ske via en forudgående godkendelse/aftale med den underviser, der har 

ansvaret for undervisningen, og så vil den manglende brug af kamera i undervisningen ikke betragtes som 

fravær. 

 

Samtaler 

 

Uddannelse Første samtale:     

Omsorgssamtale 

Anden samtale:  

Uddannelsessamtale  

 Tredje samtale: 

 Fraværssamtale 

GF1 og GF2  26 timer 52 timer 75 timer 

GF2 u. 16 uger 18 timer 42 timer  60 timer  

SSH 12 timer  22 timer  45 timer  

SSA 18 timer  45 timer  75 timer  

PA 18 timer  45 timer 75 timer 

 

Kontaktlærer holder sig orienteret om elevens fravær i LECTIO.  

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.  

o 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. 
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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: 
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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 LECTIO dokumenteres: 

 En faglig vurdering af eleven, hvis muligt 

 Hvor meget eleven har været fraværende 

 Fremadrettede aftaler, herunder opfølgning 

 

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 LECTIO dokumenteres: 

 En faglig vurdering af eleven 

 Hvor meget eleven har været fraværende 

 Fremadrettede aftaler, herunder opfølgning 
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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 LECTIO 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. 
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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 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 LECTIO.

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

Eleven deltager i 
samtalen

Aftaler dokumenteres 
efterfølgende i 

LECTIO

Eleven 
udebliver fra 

samtalen

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

LECTIO

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

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

Eleven deltager 
i samtalen

Aftaler for 
omsorgssamtalen 

dokumenteres 
efterfølgende i 

LECTIO


