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      Sandeid skule 

 

FRÅVÆRSTELEFON 
 
Til føresette 

 
Rutinar omkring fråvær 
 
Dei aller fleste barn og unge går på skulen friviljug og utan problem. Likevel finst det elevar som av ulike 
årsaker har fråvær frå skulen. Forsking syner at det, uavhengig av årsak til fråvær, er svært viktig å 
setje inn tiltak tidleg.  
 

Vindafjord kommune har eigen handlingsplan i høve problematisk skulefråvær. Sandeid skule har difor 
utarbeidd nye rutinar omkring fråvær. Hovudmålet er å etablera gode rutinar og system for å handtere 
fråvær hos elevane, og setje i gong tiltak raskt dersom det er naudsynt. 
 

Etter erfaring ved bruk av fråværstelefonen har skulen ikkje vore tydeleg nok ved å krevje skriftleg 
melding i etterkant av fråværet. Det er viktig at føresette sender skriftleg melding til skulen i etterkant av 
fråværet. Dette for å dokumentasjon. 
 

Dei nye rutinane er gjeldande frå 18. 08.15: 
 

1. Ved fråvær skal føresette informere skulen. Dette skal gjerast via sms. Nummeret alle skal 
bruka er 975 41 643. Føresette skal varsle skulen innan 
Kl. 10.00 første fråværsdag.  
Hugs å skriv namn på elev og kva klasse eleven går i. Føresette skal i tillegg gje skriftleg 
melding i meldingsboka i etterkant av fråværet. Dersom skulen ikkje er varsla om fråvær. Vert 
heimen kontakta av skulen snarast mogleg. 
    

Døme på melding: 
Kari Nordmann i 7. kl er sjuk i dag. 
Mvh Ola Nordmann 

 

2. Sandeid skule har klar definisjon på kva me legg i alvorleg skulefråvær 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Skulen har også klare retningslinjer på korleis ein skal følgje opp dette. 
 
  

Sandeid skule, 01.08.18 
 Anita J. Grindheim 

-Rektor-  

SMS-nummer: 975 41 643 
 

1. Ugyldig fråvær av ein einskild time 
2. Ugyldig fråvær av ein dag 
3. 3 enkelte dagar med fråvær på ein månad 
4. 10 dagar gyldig fråvær i halvåret (gjeld ikkje fråvær som er søkt om/avklart på førehand) 
5. Fråvær der eleven reiser frå skulen ulovleg i løpet av skuledagen 
6. 3 gonger forseintkomming på ein månad 
7. Fråvær frå gym (dvs. gløyming av klede) 3 gonger pr. periode 
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