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Retningslinjer for håndtering af fravær  

 
 

      Af bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale 
uddannelser fremgår det, at eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Det indebærer 
bl.a., at du er forpligtet til at møde frem til undervisningen samt aflevere skriftlige opgaver rettidigt.  
      På Holstebro Gymnasium og HF fører lærerne i Lectio regnskab med dit fremmøde og din 
aflevering af opgaver. 
      Alt fravær både mht. fremmøde og skriftlige opgaver registreres uanset årsag. Du har selv 
mulighed for løbende at følge med i denne registrering. 
      I tilfælde af fravær skal du i Lectio angive årsagen til fraværet. Du er selv ansvarlig for, at dette 
sker. Hvis du får fraværsproblemer, vurderer din studievejleder og uddannelsesleder dine 
fraværsårsager.  
I tilfælde af længere sygdomsforløb kan skolen tilbyde dig sygeundervisning. 
 
      Fra skolens side holder vi øje med dit fravær: fremmøde såvel som skriftlige opgaver.  
Med jævne mellemrum holder uddannelsesleder og studievejleder møde. 
Du kan derfor blive indkaldt til samtale med din studievejleder, såfremt dine forsømmelser giver 
anledning til bekymring.  
Ligeledes kan uddannelseslederen iværksætte sanktioner, der er rimelige og relevante i forhold til 
dine forsømmelser. 
 

Sanktionerne kan være: 
 

 Du modtager en skriftlig advarsel.                                                                                     

Meddelelsen gives til dig skriftligt og noteres i Lectio. Er du under 18 år, sendes den desuden til dine 

forældre. 

 

  Ved fortsat manglende studieaktivitet bliver du frataget din SU.                             

Meddelelsen gives til dig skriftligt og noteres i Lectio. Er du under 18 år, sendes den desuden til dine 
forældre. 
 

 

 Særligt for STX: Ved fortsat manglende studieaktivitet kan du komme på særlige vilkår.                        
Det betyder, at du skal til eksamen i alle de fag, som du afslutter det pågældende skoleår.  

Meddelelsen gives til dig skriftligt og noteres i Lectio. Er du under 18 år, sendes den desuden til dine 
forældre. Skolen kan vælge at sætte dig på særlige vilkår før fratagelse af SU. 
 

 



 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

 

 

 
 

 

 I særligt alvorlige tilfælde kan skolen bortvise/udskrive dig fra skolen.       

Du har herefter ikke ret til at følge undervisningen, men kan ansøge om at måtte aflægge 

eksamen på skolen som selvstuderende. 

 

I forbindelse med alle sanktioner, vil du blive partshørt, hvor du får 10 dage til at anføre forhold, der 
kan have betydning for beslutningsgrundlaget. 
 
 Ved iværksættelse af sanktionerne: ’Fratagelse af SU’, ’Særlige vilkår’ og ’Bortvisning/udskrivning’ vil 
du i forbindelse med tildelingen af sanktionen få oplyst reglerne for klageadgang.            
                                                                                                                      

                                                                                                                             

 Skolen kan også træffe beslutning om ikke at indstille dig til eksamen eller ikke tillade 
oprykning til næste klasse. 
 

o Rektor kan beslutte, at du ikke bliver indstillet til prøve i et eller flere fag.  

Er du fortsætterelev, betyder det, at du ikke kan oprykkes til næste klasse. Hvis rektor 

alligevel beslutter, at du oprykkes til næste klassetrin, skal prøverne aflægges det 

følgende år. 

Hvis du ikke oprykkes, bliver du udskrevet af skolen, eller efter rektors godkendelse får 

du mulighed for at gå klassen om. 

Er du afgangselev, betyder det, at du skal gå ud, gå om eller indstille dig til eksamen som 

selvstuderende. 

 

o Er dit samlede karakterresultat ved årets afslutning under 2,0 (bestågrænsen),  

    kan rektor beslutte, om du rykkes op til næste klassetrin. 

Hvis du ikke rykkes op, medfører det, at du udskrives af skolen, eller efter rektors 

godkendelse får du mulighed for at gå klassen om. 

 

 
Såfremt dit samlede karakterresultat ved årets afslutning er under 2,0, indkaldes du til en samtale 
med din studievejleder. 
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