Vedr. skolefri uden for skolens fastlagte ferier/fridage & fravær
Ekstraordinær ferie: Vi oplever, at det er blevet mere almindeligt, at familier holder ferie uden for
de fastlagte ferier og fridage. Vi har fuld forståelse for, at disse ferier er af stor betydning for
familierne, men vi opfordrer samtidig til at ferier og fridage så vidt muligt planlægges inden for
skolens normale ferieplan af hensyn elevernes faglige og sociale udbytte af skolens undervisning
Skolens leder kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og
fridage, hvis der foreligger en særlig begrundelse herfor. Hvis tilladelse gives, skal de
ekstraordinære fridage registreres som fravær i protokollen. Afgørelsen om ekstraordinær frihed
træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri
sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.
Tilladelsen til at holde ekstraordinær ferie kan kun gives af skolens leder. Dog kan 2 dage og
derunder aftales med klasselæreren.
Det skal understeges, at lærerne ikke er forpligtet til kompenserende undervisning (heller ikke til at
lave "ekstramaterialer" til at tage med). Forældrene skal selv varetage deres barns undervisning i
ferieperioden
Fravær: Eleverne har ca. 200 skoledage pr. skoleår. Årsag til fravær meddeles skolen.
Lov om friskoler og frie grundskoler (friskoleloven) opererer ikke med et bestemt antal sygedage
med henblik på en underretning til de sociale myndigheder. Det beror på en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfælde. Dog gælder det jf. friskolelovens § 6, stk. 2, at:
Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange,
at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra
undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder
forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til
kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune
Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten.
Skolelederen kan til brug for opfyldelsen af sin forpligtelse til at indberette til
kommunalbestyrelserne indskærpe over for de enkelte lærere, at de skal orientere lederen om
elevers fravær fra undervisningen.
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