
Arbejdsgangsbeskrivelse for protokol, elevfravær og 

skriftlige afleveringer på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 

 

Formål:  

At dokumentere elevers fravær og skriftlige afleveringer systematisk og tidstro, samt 

sikre opfølgning og konsekvenser ved afvigelser i fravær og afleveringer.  

 

At understøtte målet om: 

 At eleverne møder frem til og deltager aktivt i den del af undervisningen, som 

kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen 

foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner 

m.v.  

 At eleverne deltager aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt 

arbejde og virtuel undervisning. 

 At eleverne afleverer deres skriftlige besvarelser af opgaver rettidigt uden 

snyd eller lignende uretmæssig adfærd 

 

Arbejdsgang: 

 Der føres protokol for fremmøde eller mangel på samme i alle fag over alle 

klassens elever i hver undervisningstime, der tæller i undervisningstiden.  

 Der føres protokol for skriftlige obligatoriske afleveringer – herunder 

periodehæfter, selvstændige opgaver og rapporter, der tæller i 

fordybelsestiden.  

 Begrundelser for fravær i fremmøde anføres i LUDUS. Dette gælder fravær for 

alle timer og hele dage.  

 Begrundelser for manglende/for sent afleverede opgaver anføres i LUDUS i 

tilfælde af, at denne er kendt af eller aftalt med underviseren.  

 I samarbejde med klasselederen danner skolens rektor sig et overblik over 

elevernes fravær og manglende afleveringer i LUDUS en gang i kvartalet. 

Fraværsstatistikken gennemgås på lærerkonferencen, hvor der tages stilling 

til eventuel opfølgning eller tiltag i henhold til skolens retningslinjer vedrørende 

fravær (se venligst særskilt dokument). 

 Det sikres, at alle elever og forældre er bekendt med skolens studie- og 

ordensregler, samt skolens interne retningslinjer vedrørende fravær  

 Studie- og ordensregler offentliggøres på skolens hjemmeside og udleveres til 

alle nye elever i overskolen ved skoleårets start eller ved indmeldelse. 



 Retningslinjer vedrørende fravær udleveres til alle nye elever i overskolen ved 

skoleårets start eller ved indmeldelse. 

 

Nedbringelse af fravær i det kommende skoleår: 

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus ønsker, at det smallede årlige fravær ikke overstiger 

15%. jf. §2 i Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale 

uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488. 

Vi arbejder med ovenstående tiltag for at nedbringe fraværet. 
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