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Principper bag vikardækning ved fravær af lærere og pædagoger  
 
 
 
Der skelnes mellem: 
 

 planlagt fravær også kaldet kendt fravær (kompetenceuddannelse, kursus, omsorgsdage, seni-
ordage, afvikling af 6. ferieuge o.l.).  

 ikke-kendt fravær (sygdom, barn 1. og 2. sygedag, andet uforudsigeligt). 

 langvarigt fravær – hvis sygefraværet forventes af vare mere end 2 uger. 
 
Mål: 

 At sikre en rolig og stabil hverdag med mest muligt læring for alle elever på trods af fravær. 

 At det i størst mulig omfang er klassens kendte voksne, der er blandt eleverne. 
 
Organisering:  

 Fraværets status følges kontinuerligt af skolens MED-udvalg og skolens bestyrelse. 

 Det er læreren og pædagogen, der orienterer forældre ved kendt fravær. 

 Det er skolens ledelse, der sørger for information ved længerevarende fravær. 
 
Det betyder bl.a. at:   

 Læreren ved kendt fravær udarbejder en vikarplan. 

 Der kollegialt er en aftale om, at lærere ved ukendt fravær - om muligt - udarbejder en vikarplan. 

 Ved akut fravær kan det forekomme, at der føres tilsyn med flere klasser, hvor elever har opga-
ver, som de kan arbejde selvstændigt med. 

 Hvis sygefraværet forventes at vare i mere end 2 uger, tilstræbes det så vidt muligt at besætte 
den fraværendes stilling med en uddannet lærer eller vikar. 

 Forældre orienteres, når en medarbejder er fraværende længere end 2 uger.  

 Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i de øvrige læreres eller pædagogers fagforde-
ling, så allerede ansatte lærere eller pædagoger i en periode overtage en del af den langtidssy-
gemeldtes undervisning. 

 
 
Godkendt på bestyrelsesmøde den 3. marts 2016 
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Konkret udmøntning:  
 
 
 
For lærere gælder det, at 
 

 Ikke-kendt fravær dækkes på 0.-4. årgang om muligt at klassepædagoger. 

 Ikke-kendt fravær dækkes som udgangspunkt af tilkaldevikarer gerne med relevant faglig uddan-
nelse eller kendskab til skolen. 

 Undervisning på 5. årgang kan i særlige tilfældes aflyses mod forudgående besked til hjemmet. 

 Undervisning på 6.-9. årgang kan i ydertimer aflyses eller samlæses om muligt.   

 Kendt fravær (kompetenceudviklingsforløb, kurser, lejrskoler, omsorgsdage, 6. ferieuge o.l) dæk-
kes om muligt af kendte voksne fra klassen eller årgangen. Alternativt indkaldes en vikar. 

 Ved længerevarende kendt fravær ansættes en vikar. 

 Timer afsat til støtte, der varetages af ressourcepædagoger og/eller faglærere kan inddrages og 
aflyses.  
 

For pædagoger gælder det, at  
 

 Akut fravær dækkes ikke af en vikar i undervisningstiden og som udgangspunkt heller ikke i SFO, 
med mindre der er særlige forhold, som taler herfor. 

 Ved længerevarende kendt fravær ansættes en vikar. 

 Kendt fravær (kompetenceudviklingsforløb, kurser, lejrskoler, omsorgsdage, 6. ferieuge o.l) dæk-
kes om muligt af kendte voksne fra klassen eller årgangen. Der kan indkaldes en vikar. 

 


