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Fravær
Grundlaget for vores fastholdelsesindsats og for vores opmærksomhed på elevernes
fremmøde er den overbevisning,
·
·

At deltagelse i undervisningen er omdrejningspunktet for elevernes læring
At undervisningstiden er værdifuld

Formålet med fraværsreglerne er at regulere elevernes adfærd således at den honorerer
skolens forventninger og at understøtte et sådant frugtbart undervisnings- og læringsmiljø.
På Struer Statsgymnasium fører vi fravær jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om
nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. Det betyder, at underviserne
registrerer al fravær uanset årsag. Kun i de tilfælde, hvor en elev er fraværende grundet
deltagelse i aktivitet, der kan sidestilles med undervisning (eksempelvis Elevrådsmøder)
sker der godskrivning af fraværet.
Fraværstal offentliggøres på skolens hjemmeside hvert år ved skoleårets afslutning, og vi
har som del af skolens kvalitetsarbejde opmærksomhed på fravær.
Opfølgning på elevernes fravær er del af fastholdelsesindsatsen, og eleverne følges af
vejleder og uddannelseschef. Der handles prompte og passende på elever, der ikke
overholder skolens studie- og ordensregler. Her kan man læse om vores forventninger til
fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen samt sanktioner ved brud på reglerne.
For Struer Statsgymnasium er det et mål at understøtte den gode afleveringskultur og
dermed skabe den bedst mulige betingelse for undervisningen i skriftligheden og for
elevernes læring. Kun ved at aflevere sine opgaver og aflevere dem rettidigt kan eleverne
få det fulde udbytte af undervisningen i skriftlighed. Kun ved at modtage stort set alle
opgaver rettidigt kan læreren planlægge sin evaluering og tilbagelevering og den
overordnede progression.
Derfor foregår der løbende og hurtig opfølgning på elevernes manglende afleveringer. Vi
tilstræber desuden at ingen elever kommer bagud med de skriftlige afleveringer. Derfor
henviser vi elever, der er kommet bagud med deres opgaver til skriveværksted efter
skoletid.
I henhold til bekendtgørelse om nedbringelse fravær i de gymnasiale uddannelser
skal Struer Statsgymnasium offentliggøre tallene for det fysiske fravær og manglende
opgaveaflevering.
På Struer Statsgymnasium registreres al fravær. Der sker kun godskrivning, hvis fraværet
skyldes anden aktivitet der kan sidestilles med undervisning.

I nedenstående tabel ses opgørelse for det samlede fysiske og skriftlige fravær i skoleåret
2017-18 for de gymnasiale uddannelser. Opgørelsen omfatter al fravær – også for elever,
der har forladt uddannelsen.
Skoleår 2017-18
HHX
STX
HF
SAMLET

Fysisk fravær
9,8%
9,1%
15,9%
10,2%

Skriftligt fravær
3,6%
3,7%
11,0%
4,9%
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