Det skal være så godt at være
her, at du ikke bliver væk…
- ungepolitik på 10. Klasse Center Skive
På 10. Klasse Center Skive melder man sig syg og ordner fravær, som alle
voksne gør det på en arbejdsplads.
Her kan du se hvilke regler du skal rette dig efter:
Alt fravær er fravær. Er du her ikke, ja så er du faktisk ikke i skole, uanset årsagen.
Vi noterer dit fravær når:
•   du ikke er mødt og ikke har meldt dig syg
•   når du kommer for sent til undervisningen
•   når du dropper enkelt timer
•   når du opholder dig på skolen (!) men ikke deltager i undervisningen

Ulovligt fravær er al fravær, du ikke har ansøgt om på forhånd, eller hvis du ikke ringer og
melder dig syg.
Vi accepterer ikke at du har ulovligt fravær. Du skal indgå i en handleplan der fjerner fraværet.
Derfor skal du gøre følgende:

Du skal melde dig syg på vores fraværsmobil

21380813

hver morgen ml. 7.40 og 8.10

indtil du er rask. (Længerevarende sygdom kan aftales via forældre/værge)
Dit fravær noteres af alle lærere i alle lektioner. Dit fravær føres ind i e-protokollen. Fraværet
føres helt konsekvent. Dine forældre skal følge med i dit fravær på nettet. Du og dine
forældre får udleveret kode hertil i starten af skoleåret.
Din fraværsregistrering fungerer som dokumentation af din adfærd på skolen og giver et
billede af, hvordan du håndterer din hverdag og hvorvidt du er uddannelsesparat.
Hvis du har ulovligt fravær en enkelt dag eller enkelte timer, bliver du kontaktet samme dag.
Såfremt vi bekymrer os eller finder fraværet uacceptabelt, og du ikke aktiv medvirker til at
nedbringe det, kontaktes du og dine forældre. I indkaldes til et møde, hvor vi sammen lægger
en plan for, at du kan komme i skole 100%.
Det 10. skoleår er frivilligt, derfor forbeholder vi os ret til at udskole dig til et andet tilbud,
hvis reglerne eller handleplanen ikke overholdes.

Fravær til tandlæger, læger, fysioterapeuter, særlige begivenheder o. lign. skal være minimal
og placeres UDENFOR skoletiden.
Ansøgning om fravær fra enkelte timer eller en enkelt dag sker på mail til kontaktlæreren
senest 2 hele dage inden fraværet. Fraværet er først aftalt når ansøgningen er godkendt af
din kontaktlærer. Såfremt vi finder at muligheden misbruges eller anvendes
uhensigtsmæssigt kontaktes dine forældre straks.
Hvis du skal ansøge om flere dages fravær skal det godkendes af ledelsen. Dine forældre
skal sende en mail til anoj@skivekommune.dk. Er du over 18 år sender du selv en mail.

