
 
Handleplan ved elevfravær 

         August 2018 

 

 Elev -> elev Elev/forældre -

> lærer 

 

Lærer -> 

elev/forældre 

Forældre ->  

ledelse 

Ledelse ->  

forældre 

Fravær op til 3 dage i 

træk. 

 

 

Indskoling og 

mellemtrin: 

Forældre skriver 

på 1. sygedag om 

årsag til fravær i 

Intra til klasselæ-

rer. 

 

Udskoling 

Eleven melder sig 

syg i Intra til den 

lærer, der har den 

første lektion. 

Klasselærer og 

forældre sættes 

på som cc. 

Ved afkrydsning 

sendes også sms 

til forældre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskoling 

Læreren registre-

rer i systemet, at 

eleven er syg og 

kvitterer med kopi 

til forældre og 

teamet. 

Bliver en elev syg 

i løbet af dagen, 

skriver eleven i 

Intra til den lærer, 

der skal have 

klassen i den føl-

gende lektion og 

til klasselærer. 

Forældrene sættes 

på med cc - skal 

være synligt for 

lærerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskoling 

Ved sygefraværets 

ophør skriver foræl-

drene til klasselærer 

om fraværets længde 

og årsag til fraværet. 

 



 

Fravær over 5 sam-

menhængende dage   

En klassekamme-

rat skriver en 

sms-hilsen på 

vegne af klassen 

med ønsket om 

god bedring og på 

gensyn. 

 

God stil: en hilsen 

på bordet - ek-

sempelvis "Godt 

at se dig igen:-)" 

Forældre "forlæn-

ger" sygemeldin-

gen til klasselærer 

med besked om 

forventet tilbage-

venden. 

Klasselærer kvit-

terer med kopi til 

teamet. 

Forældre orienterer 

afdelingsleder så-

fremt sygefraværet 

bliver af længere va-

righed - over 4 uger.  

Af sygefravær over 4 

uger foranstaltes 

"distanceundervis-

ning" via Skype 

Hyppigt fravær: 

4 gange i spredt fra-

vær inden for 1 måned 

  Klasselærer ringer 

til forældre og 

orienterer om det 

hyppige sygefra-

vær.  

Elev og klasselæ-

rer holder efter-

følgende en om-

sorgssamtale i 

skoletiden for at 

afdække årsagen 

til fraværet. Fin-

des der skole-

mæssige forkla-

ringer, skal der 

lægges en plan for 

håndtering af dis-

se med henblik på 

at få eleven i sta-

bilt fremmøde. 

Aftalen/planen 

deles med foræl-

  



drene. 

Når en elev rammer 14 

dages sygefravær eller 

ulovligt fravær 

 

  Klasselærer ind-

kalder til samtale 

med elev og for-

ældre med henblik 

på at afdække 

fraværsårsagen. 

Såfremt der er 

forhold i skolen 

som forårsager 

fraværet skal der 

tages hånd om 

dette. Er der et 

mønster i fravæ-

ret? 

Lærer skriver kort 

referat af samta-

len med kopi til 

forældre og afde-

lingsleder. Refera-

tet opbevares i 

elevsagen. 

  

Når en elev rammer 20 

dages syge- og ulovligt 

fravær 

 

 

  Klasselærer orien-

terer afdelingsle-

der om fraværet.  

 Afdelingsleder ind-

kalder forældre til 

samtale. Referat til 

elevmappen. 

Når en elev rammer 30 

dages syge- og ulovligt 

fravær 

 

    Afdelingsleder under-

retter Familieafdelin-

gen med kopi til for-

ældrene. 

 

 

 

 



Fraværsregistrering 

 

Indskoling og mellemtrin Registrering i Intra om morgenen af første lærer 

Udskoling Lektionsregistrering inkl. sms til forældre 

Ved for sent lektionsfremmøde eller hvis elev går før skoledagen 

er slut registreres dette og med sms til forældre. 

 

Såfremt der ikke kommer nogen sygemelding fra en elev eller forældrene, kontakter klasselærer pr. telefon på 4. dagen for fravær. 

 

Fraværsstatistik til forældre overvejes, men kræver, at det kan håndteres med et flueben i systemet.  

 

Kvartalsvis opgørelse. 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen med virkning fra skoleåret 2018/19 


