Arbejdsgangsbeskrivelse når børn ikke kommer i skole (lokal procedure)
Bekymrende fravær er fravær af et ualmindeligt omfang. Altid en konkret vurdering v. skoleleder af, om der er grund til bekymring.
Retningslinje herfor er 5 sammenhængende skoledage, eller 7 fraværsdage ud af 20 skoledage, eller 15 fraværsdage ud af 60 skoledage.
En lærer/team observerer at
en elev systematisk har
bekymrende fravær

Bekymrende fravær fortsætter

Bekymrende fravær fortsætter

Kl.lærer kontakter forældre,
skriftligt, og indkalder til skolehjem-samtale hvor der laves
handlingsplan for eleven.

Flg. 3 uger har klasselærer
ugentligt kontakt med elev og
forældre om fravær. Evt.
endnu en skole-hjem-samtale.

Skoleledelse indkalder
forældre og evt. andre aktører,
skriftligt, til møde, hvor der
laves handleplan for eleven.

Bekymrende fravær ophører

Skoleleder kontakter
skoleafdeling og beder om
iværksættelse af central
fraværsprocedure (”vækker”)

Central fraværsprocedure
iværksættes jf. beskrivelse
heraf.

Bekymrende fravær ophører


Fra
bekymrende
fravær er
konstateret til
anmodning om
central
procedure må
der som
hovedregel
max gå 2
måneder.



Central fraværsprocedure
afvises.

Skolen fortsætter egen indsats
via kontakt til forældre og elev.

Eksempler på lokale fraværstiltag
Sygemelding: Fraværssedler afskaffes, og forældrene skal i stedet sygemelde deres børn på dagen, hvor der er sygdom. Samme tilgang som ved
medarbejdersygdom. (Erfaring fra Haderslev at dette giver mindre fravær. Anbefales af Skolelederforeningen)
Gule sedler: Klassens lærer sætter ved hver lektions start en gul seddel (post-it) med navne på de fraværende på dørens yderside. Medarbejder på
skolen går hver lektion en runde og henter sedlerne ind og ringer til forældre ang. fraværet. (erfaring fra Odense at det mindsker fravær, specielt
pjæk).
SMS ved fravær: Hver klasses lærer har mobilnumre på alle klassens elever og forældre. Ved fravær sendes sms til såvel elev som forældre. (Erfaring
fra Gladsaxe at det mindsker fravær)

Arbejdsgangsbeskrivelse når børn ikke kommer i skole (central procedure)
Arbejdsgangsbeskrivelsen skal sikre, at alle ved, hvordan der skal handles, når en elev har stort fravær og sikre en tæt koordineret indsats.
Målgruppen: Målgruppen er elever som har et bekymrende stort fravær som ikke er dokumenteret og hvor skoleledelsen af den grund er
bekymrede.
Forudsætningen er at skolen foretager en systematisk og planlagt indsats når fraværet giver anledning til bekymring.

Handlinger

Lokal procedure:
En lærer/team observerer at
et barn systematisk har mere
fravær fra undervisningen.
Klasselæreren drøfter
fraværet med sit lærerteam.
Klasselærer tager kontakt til
barnet og forældrene med
henblik på at gøre
opmærksom på problemet og
søge en begrundelse.
Lokal procedure iværksættes.
Såfremt ovenstående ikke er
tilstrækkeligt efter max 2
måneder tages næste skridt.

Skoleleder kontakter
skoleafdelingen og informerer
om det bekymrende fravær
samt hvad der på skolen er
observeret i samtale med
barnet og forældrene samt
hvilke lokale tiltag som har
været iværksat.
Evt. anmodning om central
procedure (”vækker”)

Senest 1 uge efter
skoleafdelingen er
kontaktet.

Opfølgning på
iværksættelse af
vækningshjælp.

Skoleafdelingen vurderer
sagen med henblik på
iværksættelse af
vækningshjælp.

Vækningshjælpen
iværksættes og der
etableres tæt
koordination imellem
vækkeren og skolen.

Såfremt det besluttes at
tilbyde hjemmet
vækningshjælp kontaktes
hjemmet og der laves
konkrete skriftlige aftaler
for indholdet af hjælpen.
-------------------------------Skoleafdelingen vurderer
at vækningshjælp ikke er
muligt og skoleafdelingen
beder skoleleder om at
lave underretning til
Familieafdelingen.

I forløbet vurderes
effekten løbende.

Såfremt barnet profiterer
af indsatsen fortsætter
ordningen.
------------------------------Såfremt indsatsen ikke
har et formål underretter
skoleleder
Familieafdelingen.

Skoleleder laver underretning til Familieafdelingen.
Underretningen skal indeholde oplysninger om:
Fraværets omfang og varighed.
Eleven og forældrenes udsagn.
Elevens trivsel og udvikling, Socialt og fagligt.
En beskrivelse af den lokale indsats på skolen og en beskrivelse
af vækkerens kontakt med familien

Familieafdelingen modtager
underretningen.
Inden 6 dage efter modtagelsen
af underretningen sendes
kvitteringsskrivelse til skolen.
Inden 1 uge tager
sagsbehandler kontakt til
hjemmet med henblik på at
indsamle oplysninger forud for
indledende vurdering.

Herefter kontaktes skolen med
henblik på en eventuelt
uddybning af underretningen.

Det besluttes at der skal
påbegyndes en
§ 50 undersøgelse.
Familieafdelingens
begrundede beslutning
meddeles til skolen og det
videre forløb aftales.

Det besluttes at tilbyde
familien Råd og
vejledning §11.
Familieafdelingens
begrundede beslutning
meddeles til skolen og det
videre forløb aftales.

Det besluttes at sagen
skal lukkes.
Familieafdelingens
begrundede beslutning
meddeles til skolen og det
videre forløb aftales.

