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Procedure for registrering af tilstedeværelse, aflevering af opgaver
og opfølgning herpå.
Der er mødepligt og krav om studieaktivitet på handelsgymnasiet. Det betyder, at skolen
registrerer, om du er til stede, og om du afleverer de stillede opgaver og er aktiv i timerne.
Alle former for fravær medregnes som fravær.
Fysisk fravær registreres af dine undervisere umiddelbart efter lektionens begyndelse og
behandles efter følgende regler:
0 lektioner

Orientering om fraværssystemet

40 lektioner

Du modtager et brev, hvori du orienteres om fraværet
Du opfordres til at opsøge din studievejleder

70 lektioner

Du modtager en skriftlig advarsel, og du indkaldes til samtale med
studievejlederen om fraværsårsager og fortsat studieaktivitet
Du skriver under på en kontrakt/aftale om dit videre uddannelsesforløb

100 lektioner

Du udmeldes, medmindre der er tale om helt specielle årsager til fraværet
(se nedenfor)

Hvis du er under 18 år, får dine forældre besked om fraværet.
Skriftligt fravær registreres ved manglende aflevering som det antal timer, læreren har
vurderet, det kræver at besvare opgaven. Opgaver, der ikke er afleveret til tiden, skal
alligevel afleveres. Skriftligt fravær opgøres for sig og tæller med i den samlede
fraværsvurdering. Skolen kan pålægge dig at sidde på skolen og lave evt. manglende
afleveringer efter normal skoletid. Der arrangeres ”skrivefængsel” et antal gange om året
for elever, der mangler at aflevere opgaver. Indkaldte elever har mødepligt.
Ved stort fravær i det enkelte fag, systematisk fravær i ydertimer eller mangler du at
aflevere afleveringsopgaver, kan der gives en advarsel. Fortsætter fraværet og/eller
afleveres de manglende opgaver ikke, kan du nægtes indstilling til prøve, dvs. du kan ikke
færdiggøre din hhx-uddannelse (3hhx), eller du kan ikke rykkes op til næste klassetrin
(1hhx og 2hhx).
Hvis du kommer ud for et længerevarende sygdomsforløb af speciel karakter, eller har du
en kronisk sygdom, der forhindrer dig i at møde til undervisningen, og kan du vise
dokumentation for det, kan reglerne evt. fraviges efter aftale med rektor. Dette
forudsætter, at dit faglige niveau er tilfredsstillende på trods af fraværet. Du skal selv
betale for lægeerklæring.
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Følg med i fraværsregistreringerne
Du vil løbende kunne følge med i fraværsregistreringerne. Det er dit ansvar at følge med i
din egen fraværsregistrering, og du skal reagere med det samme, hvis du opdager fejl i
registreringen. Det betyder, at du skal henvende dig til den lærer, du havde i den lektion,
hvor du mener, der er sket en fejl. Henvendelsen skal ske senest tre døgn efter den
pågældende lektion.
Et fravær, der overstiger 70 lektioner vil som udgangspunkt forhindre deltagelse i møder i
elevrådet og elevrådets udvalg i undervisningstiden. Ligeledes vil det ikke være muligt at
deltage i DM-arrangementer (fx skolefodbold og – håndbold) eller tilsvarende. I særlige
tilfælde, hvor en elev ikke skønnes studieaktiv, kan skolen udelukke eleven fra at deltage i
ovenstående arrangementer, selv om eleven endnu ikke har 70 timers fravær.
Har du et meget højt fravær i et skoleår, kan du det efterfølgende skoleår blive sat på
skærpede vilkår. Det indebærer, at dit fravær ikke må overstige 70 timer (og ikke 100), og
du har jævnligt samtaler med din studievejleder om din studieaktivitet. Der gives advarsel
ved 40 timer.
Hold skolen og kammeraterne underrettet
Hvis du har brug for at være væk fra undervisningen i nogle dage i træk, skal du altid
henvende dig til skolen og din kontaktlærer på forhånd.
Fravær kan have forskellige årsager, og vi lægger vægt på at kunne tage individuelle
hensyn – derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkelte elevs
konkrete situation.

Hvis du vil læse mere om regler for fravær og bekendtgørelser bag, er det her, du skal
kigge:
•
•
•
•

Lov om de gymnasiale uddannelser, lovbekendtgørelse nr. 1375 af 14. juni 2021,
§42-43
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse nr. 497 af 18. maj
2017, § 52-56
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser,
bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019, § 2-3, 6, 9-11.
Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasiale uddannelser m.fl.,
bekendtgørelse nr. 84 af 30. januar 2013
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