Godt du kom
- om vigtigheden af, at komme i skole hver dag

Godt du kom
– det er vigtigt, at du kommer i skole hver dag
Børn og unges skolegang er vigtig for deres trivsel, læring og udvikling. Derfor er det
i dag også en rettighed og pligt for alle børn og unge, at de møder 200 dage i skole
om året. Og hver dag tæller.
Vi ved, at børn og unges trivsel, læring og udvikling i høj grad er afhængig af de
fællesskaber og de relationer, de indgår i i skolen. Derfor er det også vigtigt, at vores
børn og unge kommer i skole hver dag.
Langt de fleste børn og unge kommer i skole hver dag, og deres eneste fravær fra
skolen er måske kun få sygedage om året.
Nogle børn og unge er desværre mere fraværende fra skolen af forskellige årsager
og derved får deres fravær en negativ betydning for deres trivsel, læring og udvikling
– ligesom de kommer til at stå udenfor vigtige børnefællesskaber i kortere og
længere perioder.
Det er forældrenes ansvar, at ens barn kommer i skole hver dag. Der kan opstå
situationer, hvor forældre har vanskeligt ved at få deres barn i skole. I de tilfælde
står skolen altid parat til at støtte og hjælpe – ligesom skolen har mulighed for at
henvise til andre støtte- og hjælpemuligheder.

Når et barn og ung ikke kommer i skole, hvad så?
Når et barn udebliver fra skolen, så er skolen forpligtet på at registrere fraværet.
Samtidig er der kommet nye og strengere regler fra Undervisningsministeriet for,
hvor meget fravær et barn/ung må have, inden skolen skal reagere. Det betyder i
praksis at dit barns skole:
 Registrerer elevernes fravær om morgenen, når barnet møder ind. Fra og med
7. til 10. klasse registreres fraværet også efter sidste time. Det er som
udgangspunkt klasselæreren, der er ansvarlig for den elektroniske
registrering.

 Hvis et barn/ung har et fravær på samlet set 8%, er det klasselærens opgave
at kontakte skolens ledelse for dialog om fraværet. De 8% procents er alt
fravær lagt sammen – dvs. sygefravær, ulovligt fravær og ekstraordinært
fravær.
Det er skolelederens pligt og opgave at påtale fraværet og samtidig hjælpe og
støtte familien og barnet/den unge henimod et stabilt fremmøde.
 Hvis barnet/den unge får et samlet ulovligt fravær på 15% og derover har
klasselæreren i samarbejde med skolelederen pligt til at sende en
underretning til familierådgivningen i Morsø Kommune.
En konsekvens af et ulovligt fravær på 15% eller mere kan blive, at børneunge bidraget bortfalder i en periode.

Fravær er fravær – men der er nuancer
Skolerne registrerer tre typer af fravær. Derfor er det vigtigt, at I som forældre
kender jeres ansvar i forhold til at orientere skolen, når jeres barn/unge har fravær.
Ulovligt fravær

U

Når dit barn/den unge er ulovligt fraværende fra skolen uden at være meldt syg
eller have fået ekstraordinært fri af klasselæreren/skolelederen.
Sygdom

S

Når dit barn/den unge er syg i en kortere eller længerevarende periode. Ved et
bekymrende sygdomsfravær kan skolelederen udbede en lægerklæring.
Ekstraordinært fravær

E

Når forældre beder deres barn fri fra skole pga. for eksempel en
familiebegivenhed eller afholdelse af ferie udenfor skolens ferieperiode.
Ved frihed af en dags varighed kontaktes klasselæreren. Ved frihed af flere dages
varighed kontaktes skolelederen og der skal altid udfyldes et ansøgningsskema,
som medbringes/-sendes til skolen.
Det er klasselæreren og skolelederen, der konkret vurderer, hvorvidt et barn kan
få ekstraordinært fri fra skole. Vurderingen sker altid på baggrund af elevens
samlede fravær og kontinuiteten i barnets/den unges skolegang.

