Fravær
Undervisningsministeriet udstedte i oktober 2018 en bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de
gymnasiale uddannelser (fraværsbekendtgørelsen).

Den nye fraværsbekendtgørelse skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1077 af 13.
september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, hvoraf blandt andet
fremgår muligheder for at sanktionere elever med for højt fravær.
Fraværsbekendtgørelsen rummer tre centrale elementer, nemlig fælles regler for fraværsregistrering,
fastsættelse af lokale måltal for nedbringelse af fravær og offentliggørelse af institutionernes
fraværstal.
Det fælles regelsæt for registrering og håndtering af fravær indebærer blandt andet, at registrering af
fravær skal ske straks ved begyndelsen af lektionen/undervisningen, og at en elev skal registreres
fuldt ud fraværende, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt. Derudover præciserer bekendtgørelsen, at institutionerne har pligt til at reagere prompte og passende på elevers fravær, hvilket bl.a.
kan være at stoppe SU pga. studieinaktivitet.
En grundlæggende betingelse for retten til SU er, at eleven er studieaktiv, jf. § 2 i lovbekendtgørelse
om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven). Ifølge SU-reglerne er en elev studieaktiv, når eleven
deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler,
der gælder for uddannelsen. En elev, der erklæres studieinaktiv på grund af for højt fravær eller
manglende prøvedeltagelse, mister retten til at modtage SU, indtil uddannelsesstedet erklærer
eleven studieaktiv igen, jf. § 11 og § 12 i SU-bekendtgørelsen.
Fraværsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670
SU-bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196305
På Århus Akademi følger administration, studievejledere og ledelse op på elevernes fravær hver 14. dag
og reagerer med skriftlige sanktioner og samtaler, som det fremgår af skolens studie- og ordensregler.
Desuden har Århus Akademi en bred vifte af understøttende aktiviteter, der fremgår af vores fastholdelsespolitik.
Århus Akademi har i de sidste mange år anvendt de regler for fraværsregistrering, som Undervisningsministeriet i 2018 har udstedt som obligatoriske - det vil bl.a. sige, at elever, der kommer for sent eller
forlader en time registreres 100% fraværende. Vores moduler er på 75 minutter, hvilket betyder, at et
fravær af denne grund vil tælle mere end på skoler, hvor modullængden er kortere.
Det gennemsnitlige fravær på Århus Akademi var i skoleåret 2017-2018 (8/8 2017 - 29/6 2018): 17,5 %
Det gennemsnitlige skriftlige fravær på Århus Akademi var i skoleåret 2017-18: 14,8 %
I tallet er indregnet alle elever, der har været indskrevet på en fuldtidsuddannelse hele året, også elever
med længerevarende sygdomsforløb.
Vi arbejder kontinuerligt på nedbringelse af elevernes fravær.
Mette Jespersen, 20. december 2018

