Fraværspolitik
I Danmark er der undervisningspligt for alle børn, og det er skoleleders overordnede
ansvar at holde øje med, at den bliver opfyldt. Derfor har skolen også pligt til at føre
protokol over børnenes fremmøde og i sidste instans informere de sociale myndigheder, i
fald fraværet er for højt og dermed bekymrende.
På Iqra Privatskole vil vi gerne skabe et godt og tillidsfuldt samarbejdsmiljø med
forældrene. Dette inkluderer også vores opmærksomhed mht. stabilt fremmøde og
deltagelse i undervisningen for alle elever, således baseret på vores fraværspolitik.
I vores skole er alle lærere forpligtede til at registrere dagligt og for hver time de
fremmødte elever, så skoleleder (og også forældre) til enhver tid kan indhente
oplysninger, om eleverne er til stede. Dette sker via vores Skole Intra og/eller klassens
liste.
Vi skelner mellem forskellige typer fravær.

Lovligt fravær
Lovligt fravær er fravær ved sygdom og særlige omstændigheder. For at et fravær kan
betegnes som lovligt, skal skolen have besked om årsag til fraværet, dvs. forældrene skal:





enten ringe til kontoret eller
sende en mail eller SMS til skolen/klasselæreren eller
skrive i kontaktbogen eller
meddele via Forældre Intra og informere, at deres barn er syg eller ikke
kan komme i skole af andre, begrundede årsager.

Ved forudsigeligt fravær såsom læge/tandlægebesøg skal forældre eller elev også give
læreren besked i god tid.
Forældre til elever i børnehaveklasse til 3. klasse skal meddele fravær til SFO enten forud
for fraværet eller på første fraværsdag.
Ved fravær udover 3 dage, skal skolen igen kontaktes og orienteres om, hvornår eleven
forventes tilbage.
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Fravær med særlig tilladelse
Der skal ALTID indhentes tilladelse hos skolen, såfremt man ønsker barnet taget ud af
undervisningen. Ved fritagelse i mere end 2 dage, skal tilladelse gives af skolelederen.
Hvis skolelederen mener, at der er en god begrundelse, som fx særlige begivenheder i
familien, kan han/hun give ekstraordinær tilladelse til, at en elev ikke kommer i skole
(men stadig i begrænset omfang).

Længerevarende sygdom
 Hvis en elev er syg i mere end to uger, kan skolen forlange at se en
lægeerklæring som dokumentation for sygdommen
 Ved længerevarende sygdom (mere end tre uger i træk) skal skolen
sammen med forældrene tage stilling til, om barnet skal have tilbudt
hjemme/sygeundervisning. Sygeundervisning vil typisk betyde, at eleven
skal modtage undervisning hjemme eller på sygehuset. Hvis en elev er syg
i mere end tre uger, skal skolen undersøge, om eleven modtager
undervisning på hospitalet. Det er skolepsykolog og skoleleder, der
ansøger kommunen om dette. Hvis eleven skal undervises hjemme, er det
skolens ansvar at sørge for at en aftale træffes.
 Når eleven vender tilbage til skolen igen efter en sygdomsperiode, skal
skolens leder i samråd med lærerne tage stilling til, om eleven har brug for
ekstraundervisning for at nå op på niveau med sine klassekammerater.
Fravær på grund af problemer
Hvis det viser sig, at fraværet skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer,
må skolen være opmærksom dertil og forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få
løst problemerne.

Fravær på grund af planlagt ferie med familien
Skolen anbefaler, at forældre så vidt muligt planlægger ferie ud fra skolens feriekalender.
Skolen har dog forståelse for, at der kan være særlige grunde til, at ferien bliver placeret i
skoletiden. Det er værdifuldt, at børn kan holde ferie med deres forældre.
Ved fritagelse pga. ferie og lignende:
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 Hvis en familie planlægger ferie udenfor skolens ferier, henstiller vi til, at
forældrene orienterer sig i klassens årskalender, således at de tager hensyn
til elevens mulighed for at deltage i klassens arbejde, prøver, særlige
projekter m.m. Det er forældrenes og elevens ansvar selv at holde sig ajour
med skolearbejdet. Lærerne er ikke forpligtede til at udarbejde særlige
planer for eleverne. Det er forældrene, der overtager undervisningspligten.
 Ved fritagelse af højst to dages varighed i forbindelse med ferie og
lignende orienteres klasselærer.
 Hvis mere end to dage, skal man altid ansøge skolen om særlig tilladelse,
hvilken skoleleder i samråd med lærerne vurderer og evt. giver tilladelse
til (eller ej).
Lektier ved fravær:
Det påhviler eleven selv at holde sig orienteret om lektier og den forsømte undervisning
via Elev Intra eller via kontakt til lærere/klassekammerater. Dette gælder uanset om
fraværet skyldes sygdom eller fritagelse pga. ferie
Ulovligt fravær
Alt fravær, som skolen ikke har fået meddelelse om, regnes for ulovligt.
Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra skolen, uden at forældrene har
givet skolen besked om det, eller at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. I så fald
skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til
undervisningen.
Bekymrende fravær (fraværsprocent over 10%)
Har en elev mange drypvise forsømmelser, kan fraværet stige til et omfang, hvor det
vækker bekymring for, om undervisningspligten opfyldes. Mange forsømmelser går ud
over elevens faglige udbytte, da sammenhængen mellem timerne går tabt.
Bekymrende fravær kan også være, hvis eleven ofte beder om lov til at tage hjem midt på
skoledagen, eller hvis eleven ofte kommer for sent.
Endelig betragtes det også som bekymrende, hvis eleven ofte udebliver uden kendt årsag
eller uden besked fra forældrene.
Har en elev haft et bekymrende fravær, der svarer til 10% (svarer til 10 skoledage eller 2
hele ugers tabt undervisning) over en periode på et halvt skoleår, kan klasselærer og
skoleleder sætte en særlig indsats i gang, såsom:
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1) Klasselærer går i dialog med forældrene omkring fraværet og skolens bekymring.
Skoleleder orienteres om samtalen.
2) Forældre og evt. elev indkaldes til samtale med klasselærer og skoleleder.
Forældrene orienteres om skolens indberetningspligt ved højt fravær.
Der laves en handleplan med henblik på at opnå stabilt fremmøde og sikre et
tilfredsstillende fagligt udbytte.
3) Opfølgende statusmøde afholdes.
4) Såfremt et stabilt fremmøde stadig ikke er opnået, kan det skønnes nødvendigt at
indberette fraværet til de kommunale myndigheder med henblik på, at der
igangsættes støtte til elev og/eller forældre. Forældrene orienteres herom.
Det er skolelederen, som træffer beslutningen om at indberette højt fravær til bopælskommunen.
Skolens procedure i forbindelse med ofte forsinkelser til timerne
Forsinkelser til timerne bliver også noteret, både om morgenen og i løbet af skoledagen.
Ved 5 gange for sent på en måned eller ved bekymring bliver forældrene informeret.
Ved gentagne forsinkelser kontakter kontoret forældrene med henblik på at holde et
møde med skoleleder om årsagen og løsningen.
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