Favrskov Gymnasium – Fravær
På Favrskov Gymnasium er der mødepligt til undervisningen, ligesom der er pligt til at aflevere skriftligt
arbejde rettidigt. Elevens samarbejde med læreren og med andre elever er udgangspunktet for
undervisning, læring og dannelse, og vi anser det på den baggrund for helt naturligt, at vi tilstræber, at
eleverne er tilstede i undervisningen og afleverer deres skriftlige arbejde rettidigt i så høj grad som
overhovedet muligt.
Samtidig tager vi på Favrskov Gymnasium udgangspunkt i den enkelte elev. Hver elev har forskellige styrker
og udfordringer. Vores indsats over for fravær er således baseret på individuelle, professionelle vurderinger
ud fra vores kendskab til eleven og dennes forhold. Derfor er det også vigtigt for os at opbygge kendskab til
og gode relationer med eleven via lærere, lærerteam, elevvejledning, læse-skrivevejledning og ledelsen.
Ferierejser med familien uden for de i ferieplanen fastlagte ferieperioder anses som fravær, og der er ikke i
love eller bekendtgørelser belæg for på nogen måde at godskrive fravær af denne type. Vi anerkender, at
sådanne rejser kan have betydelige positive effekter for eleven og dennes familie, men vi henstiller
samtidig til, at man i familierne vurderer elevens deltagelse i sådanne rejser i relation til eksisterende
fraværsudfordringer, faglige udfordringer, skoleårets gang og sociale relationer i elevens klasse. Vi står altid
til rådighed for dialog om dette.
Fravær godskrives, hvis eleven samtidig med en lektion deltager i et andet undervisningstilbud eller i en
aktivitet, som kan ligestilles med undervisning, fx elevdemokratisk arbejde eller ekskursioner. 1
Fravær i 2017/18:
Fravær fra lektionerne opgjort for skolens elever ultimo juni 2018 var på 9,1%.
Skriftligt fravær var på: (tal følger medio februar pga. tekniske vanskeligheder i vores studieadministrative
system.)
Som omtalt i note 1, vil der gå et til to skoleår før vi får fraværstal som er umiddelbart sammenlignelige.
Dette ændrer ikke på, at vi i vores arbejde med elevernes fravær altid har som mål, at eleverne er tilstede i
undervisningen og afleverer så mange opgaver rettidigt som overhovedet muligt. På den baggrund er det
naturligvis også målet, at fraværet falder. Måltallet for 2018/19 er 8% for fravær i lektionerne. Måltal for
skriftligt fravær følger (se ovenfor)

Der henvises i øvrigt til skolens studie- og ordensregler.
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Dette er en ny praksis pr 22. oktober 2018, og fraværstal opgjort før denne praksis, fx for skoleåret 2017-18, er ikke
korrigeret for situationer, hvor elever er ført fraværende pga. deltagelse i andre undervisningstilbud eller i aktiviteter
som kan ligestilles hermed. Fraværstal opgjort før og efter indførelse af denne praksis er således ikke umiddelbart
sammenlignelige. Første reelle mulighed for benchmark vil således opstå mellem skoleårene 2019/20 og 2020/21

