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Håndtering af sygdom og fravær 
 

 
Sygdom 

 
Sådan sygemelder du dig 
Når du er på skolen 

Hvis du er syg, eller af en anden grund ikke kan komme i skole, skal dette meldes i 
Studie+ inden undervisningens begyndelse. Har du ikke mulighed for at logge på 

Studie+, kan du ringe til skolen senest kl. 08.30. 
Skive/Viborg: 89124400 
Thisted: 89124450 

 
Dokumentation ift. sygemelding 

 
Skolen har ret til at bede dig om dokumentation for længerevarende eller kronisk 

sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen. 
 
Hvis du har en uddannelsesaftale, indhentes dokumentation i samarbejde med 

arbejdsgiver. 
 

Sygdom til eksamen 
Er du syg den dag du skal til eksamen skal du hurtigst muligt ringe til skolen og 
oplyse dit fravær. Du skal ligeledes melde dit fravær i Studie+ og til arbejdsgiver hvis 

du har en uddannelsesaftale. 
Ved sygeeksamen kræves lægefaglig dokumentation. 

Skive/Viborg: 89124400 
Thisted: 89124450 
Sygdom i en oplæringsperiode 

 
I oplæringsperioderne skal sygdom meldes til oplæringssted og arbejdsgiver i henhold 

til de lokale retningslinjer. 
Du skal desuden følge oplæringsstedets fraværspolitik. 
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Fravær 

 
Når du er i en skoleperiode 

Elever med en uddannelsesaftale skal melde fravær til skole og arbejdsgiver. 
 
Elever uden en uddannelsesaftale skal melde fravær til skolen. 

 
Når du har en uddannelsesaftale 

Arbejdsgiver kan godt have andre regler for, hvornår du må være fraværende – se 
nærmere i din aktuelle arbejdsgivers fraværspolitik. 
Er du ansat af en kommune er du underlagt kommunens fraværs- og personalepolitik. 

 
 

Fraværs procedure – mødepligt og fravær 
Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Fravær i undervisningen kan få 
konsekvenser for dit uddannelsesforløb. 

 
Der er tale om fravær, hvis du ikke er fysisk til stede i undervisningen. Alt fravær 

registreres i Studie+ uanset fraværsårsag. 
 

Du skal selv registrere fravær, hvis du ikke er til stede til undervisningen. Hvis du 
forlader undervisningen, skal du informere din underviser. Underviserne registrerer alt 
fravær. 

 
I forbindelse med fravær er det vigtigt, at du angiver fraværsårsagen (egen sygdom, 

barn syg, andet) til skolens og arbejdsgiverens registrering. 
Du har pligt til at følge dit fravær i Studie+. Fraværet følges desuden af skole og 
arbejdsgiver. 

Sådan håndterer vi fravær på skolen 
Hvis du er fraværende i dit uddannelsesforløb, vil nedenstående procedure træde i 

kraft: 
 
Fravær op til 30 lektioner på dit skoleforløb/din skoleperiode medfører en samtale 

med din kontaktlærer. Hvis din kontaktlærer vurderer det, kan sporadisk og/eller 
atypisk fravær inden du når op på 30 lektioner føre til første samtale herunder. 

 
Herefter gælder det: 

• Første samtale: Hvis du har 30 lektioners fravær, medfører det en samtale med 

din elevkoordinator og evt. arbejdsgiver og eksterne samarbejdspartnere – du 
vil få en mundtlig advarsel ved udeblivelse uden afbud. 

• Anden samtale: Hvis du har 45 lektioners fravær, medfører det, at du registres 
som frafaldstruet i Studie+ og indkaldes til en bekymringssamtale med 
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elevkoordinator og evt. arbejdsgiver og eksterne samarbejdspartnere. Fraværet 

medfører en mundtlig advarsel. 
• Tredje samtale: Hvis du har 60 lektioners fravær, medfører det en samtale med 

din elevkoordinator og evt. arbejdsgiver og eksterne samarbejdspartnere. 
Fraværet medfører en skriftlig advarsel. 

Ved hver samtale vil der indgå en drøftelse af dit faglige niveau samt en vurdering af 

dine muligheder for at gennemføre målene på uddannelsen. 
Hvis det findes nødvendigt, vil du blive indkaldt til en opfølgende samtale. 

 
Ved fravær har du selv pligt til selv at følge op på, hvordan du får indhentet den 
forsømte undervisning. 

 
Skolen har pligt til at underrette forældremyndighedsindehaver, hvis du er under 18 

år ved advarsler. 
 
Arbejdsgiver orienteres ved både mundtlig og skriftlig advarsel. 

For meget fravær kan medføre: 
• Mundtligt advarsel 

• Skriftlig advarsel 
• Udmeldelse fra skolen   

 
Relevante links 

• Studie+ 

• Skolens ordensregler 
• Link til prøvebestemmelser vedr. sygdom til eksamen 
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