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Princip for tilstedeværelse - "det er bedst når vi alle er her"
På Skolerne i Elev og Hårup arbejder vi for mest muligt tilstedeværelse for alle.
Dette tager sit afsæt i skolernes vision om at være en god og inkluderende skole, og hviler på 4
grundelementer.
Vi ønsker, at fremme elevernes faglige præstationer. Tilstedeværelse har stor positiv
sammenhæng med den enkelte elevs faglige udbytte. Manglende tilstedeværelse kan have
indflydelse på elevernes faglige færdigheder , og at eleven vil have vanskeligt ved at følge med og
på sigt vil mangle basale faglige kundskaber.
Vi ønsker, at fremme klasseundervisningen. Elevernes tilstedeværelse har betydning både for
deres egne og klassekammeraternes fælles læring. Manglende tilstedeværelse kan omvendt gå ud
over de øvrige elever og læreren, fordi ting skal gentages og tager tid og opmærksomhed fra
undervisningen, gruppearbejde bliver besværliggjort osv.
Vi ønsker at fremme Trivsel. Elevens tilstedeværelse har positiv betydning for den enkelte elevs
og klassens trivsel.
Vi ønsker at flest muligt gennemfører en efterfølgende uddannelse. Hvis en elev har udvist
manglende tilstedeværelse i folkeskolen, er der større risiko for, at mønstret vil gentage sig på den
efterfølgende uddannelse. Gennemførelsesgraden på ungdomsuddannelse er højere for elever med
en høj tilstedeværelse i folkeskolen.
Mål: at alle elever har så stort fremmøde til undervisningen som muligt

Handling: Skolebestyrelsen, skolens ledelse og personale vil have et kontinuerligt fokus både
ved indskoling og løbende gennem skolelivet - på vigtigheden i at deltage i undervisningen.
a) Man vil løbende arbejde på de områder, man ved betyder noget for fravær – herunder
trivsel.
b) Når en elev har mere end 5 % fravær fra undervisningen kontaktes forældrene. Der oplyses
om det konkrete fravær
c) Når en elev har mere end 10 % fravær indkaldes forældrene til en samtale på skolen.
d) Specialcentret på skolen orienteres fortløbende

