
 

BILAG 5: FRAVÆR 
 

Al fravær fra undervisningen registreres. Læreren noterer de fraværende ved modulets start. 
Det er lærerens opgave at notere det objektive fravær i forbindelse med modulet. Læreren skal 
ikke tage hensyn til om elever skal foretage sig noget skolerelateret i modulet - blot om de er 
der eller ikke er der. Eleverne har efterfølgende mulighed for at få godskrevet skolerelateret 
fravær.  

 I tilfælde af alvorlig og langvarig sygdom eller andre særlige forhold kan rektor tillade et 
større fravær, uden at det udløser sanktioner. Elevens mulighed for og arbejde med at 
indhente det forsømte vil indgå i bedømmelsen af situationen. 

Hvis ikke planlagt fravær strækker sig ud over et par dage underrettes skolen. Ved gentagen 
sygdom eller sygdom ud over to ugers varighed kan skolen udbede sig en lægeerklæring. I 
særlige tilfælde kan der kræves lægeerklæring straks. (Lægeerklæringen betales af eleven). 
Ved fravær fra eksamen og årsprøver kræves lægeerklæring straks. Ved udeblivelse fra 
årsprøver og terminsprøver kan eleven ikke indstilles til oprykning til næste klasse eller til 
den afsluttende eksamen. 

Eleverne kan se eget fravær på Lectio og er selv forpligtet til at angive detaljeret 
fraværsårsag. Kommentarer til fejlregistreret fravær rettes i god tid til den enkelte lærer og 
senest indenfor 1 uge. 

Værdigrundlag og fritagelse 

Grundliggende præmisser for optagelse af elever i gymnasiet på SAG er, at de har særlige 
musikalske forudsætninger. Samtidig tilstræber vi et højt fagligt niveau. Som udgangspunkt 
er vi indstillede på at gøre noget særligt, hvis der opstår problemer på grund af vores elevers 
musikalske udfoldelser i forbindelse med deres liv uden for SAG. Det forudsætter 
naturligvis gensidighed og ikke mindst planlægning, kendskab til arrangementer, rejser, 
koncerter etc. Det pålægger eleverne en pligt til at underrette skolen om sådanne 
arrangementer og planer, hvis de ønsker, at der skal tages hensyn til det.  

Sankt Annæ Gymnasium ønsker at finde konstruktive løsninger i forhold til elevernes 
musikalske virksomhed, da vi selv har ønsket at optage elever med et stort engagement også 
uden for SAG.  

 

 



 

Godskrivning af fravær 

Hvis en elev er optaget af to skolerelaterede begivenheder samtidigt, kan fraværet 
godskrives. Det kan eksempelvis dreje sig om skolens MGK-undervisning, ekskursioner på 
delehold, sprogrejser, talentudviklingskurser eller lignende begivenheder. Det er den lærer 
der tager eleverne ud af den normale undervisning der har ansvaret for, at elevernes fravær 
efterfølgende bliver godskrevet. Besked om godskrivning sendes til gymnasiesekretær med 
tydelig angivelse af hvilke elever og hvilke moduler de skal have godskrevet fravær. Elever 
der vælges ud til talentudvikling, sprogrejser eller lignende skal godkendes af ledelsen i 
forhold til deres fravær før de kan tage af sted.  

Sanktioner for fravær 
I tilfælde af at, en elevs fravær tegner sig til at overskride det ovenfor nævnte omfang har 
skolen følgende sanktioner der træder i kraft 
 

• First warning – eleven modtager et brev med en advarsel om, at mere fravær vil 
medføre en skriftlig advarsel 

• Final warning – eleven modtager en skriftlig advarsel med besked om, at 
yderligere fravær vil få konsekvenser. 

 
Hvis dette ikke fører til ændret adfærd kan rektor beslutte at: 
 

• eleven skal aflægge prøve i enkelte/alle fag på det pågældende klassetrin (samtidig 
bortfalder årskaraktererne) – kaldet særlige vilkår. Elever på særlige vilkår, som pr. 
15.3. har under 10 % forsømmelser både skriftligt og fysisk tilbageføres til normale 
vilkår. 

• hvis en elev ikke er studieaktiv efter at være indstillet til prøve i alle fag bortfalder 
Statens Uddannelsesstøtte. Eleven skal efterfølgende selv tilmelde sig eksamen for 
kr. 450,- (1100,- i forbindelse med eksamen i drama, musik og idræt) - dette kaldes 
selvstuderende. 

• eleven fortaber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes 
det pågældende skoleår. Prøve i de(t) pågældende fag skal aflægges i det følgende 
skoleår, hvis rektor beslutter, at eleven fortsat kan deltage i undervisningen i næste 
skoleår. 

• eleven bortvises fra skolen 
  
I særlige tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel. 
 
For elever, der ikke er fyldt 18 år, gælder, at elevens forældre skriftligt (med et anbefalet 
brev) underrettes om de sanktioner, skolen har besluttet i forhold til eleven.  


