Fraværspolitik, rev. 21. januar 2020
På Feldballe Friskole ønsker vi et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Det
gælder også for vores fraværspolitik.
Som skole er vi forpligtet til at tilse, at eleverne opfylder undervisningspligten. Derfor
registrerer vi elevernes fremmøde på daglig basis. I tilfælde af et uforklarligt, ulovligt eller på
anden måde bekymrende fravær tager skolen kontakt med forældrene med henblik på, at
normalisere fremmødet og belyse om der er behov for en eller anden form for støtte.
Oplysninger om fravær, der på grund af de konkrete forhold er bekymrende, kan indgå i
skolens vurdering af, om der skal ske underretning til kommunen i medfør af Servicelovens
§153, som forpligter fagpersoner til at underrette, hvor man antager at der er behov for
særlig støtte udover hvad skolen formår.
Som udgangspunkt vil der altid have været en dialog med hjemmet inden en underretning
kommer på tale.
Vi skelner mellem lovligt og ulovligt fravær:
1) Lovligt fravær som følge af sygdom, funktionsnedsættelse eller lign. Sygdom
meldes inden skoledagens start på skolens kontor enten på tlf 69692551, til
info@feldballe-friskole.dk eller via mail til klasselærere
2) Lovligt fravær på grund af ekstraordinær frihed* - fx i forbindelse med ønske om
fri til ferie eller andet. Ved ønske om ekstraordinær frihed i 1-3 dage gives tilladelse
af klasselæreren. Ved ønske om ekstraordinær frihed i mere end tre dage gives
tilladelse af skoleleder.
3) Ulovligt fravær - fravær anses for ulovligt, hvis forældre har undladt at underrette
skolen om fraværsårsagen senest samme dag eller i særlige tilfælde i rimelig tid
herefter. Fravær anses ligeledes for ulovligt, hvis forældre har undladt at efterkomme
skolelederens eventuelle anmodning om en lægeattest.
*Uddybende omkring ekstraordinær frihed
Rejser i skoletiden - Vores udgangspunkt er, at der er rigtig mange positive aspekter ved at
rejse og få oplevelser sammen med sine forældre. Det kan dog have konsekvenser at være
væk fra skolen i forhold til faglighed og socialt samvær. I tilfælde, hvor der gives tilladelse til
ekstraordinært fravær, er det forældrenes ansvar at være opmærksom på den ekstra
indsats, der evt kræves, når man vender hjem fra sin rejse/ferie i forhold til at få eleven kørt
godt ind i klassen igen. Skolen forpligter sig ikke til at levere materialer til undervisning i
forbindelse med elevens fravær. Vi forventer, at forældrene og eleven orienterer sig i
klassens skema og ugeplan under rejsen. Det er vores pligt at gøre opmærksom på det, hvis
vi af forskellige årsager ikke kan stå inde for, at eleven mister undervisning i forbindelse med
en rejse i skoletiden. Hvis der gives tilladelse til rejser af mere end 14 dages varighed, laves
en konkret aftale med skolens ledelse om, hvorledes undervisningspligten opfyldes.

