FRAVÆR OG
STUDIEAKTIVITET

STUDIEAKTIV

FRAVÆR 0-15%

REGLER PÅ VESTEGNEN HF & VUC

	Du kan selv holde øje med dit fravær.
Du tjekker din fraværsprocent i Ludus.

Fremmøde er den vigtigste del af din studieaktivitet,
og der er mødepligt i din uddannelse. På Vestegnen
HF & VUC er vi overbeviste om, at du lærer mest og
bedst, hvis du har et stabilt fremmøde i alle dine fag.
Hvis dit fravær bliver for højt, vil skolen sætte for
skellige tiltag i gang for at få dit fravær ned igen.
Det drejer sig både om breve, om samtaler med
studievejledere, om at stoppe din SU i en periode
og i sidste ende om at melde dig ud af din ud
dannelse, hvis dit fravær bliver ved at være højt.
Har du en kronisk sygdom eller er der andre
omstændigheder, der har indflydelse på din
studieaktivitet og fremmøde, bedes du kontakte
en studievejleder.
Kontakt en vejleder via bookstudievejleder.dk
eller send en mail til vejledning@vucv.dk

	Du opsøger selv din lærer/studievejleder,
hvis du har problemer med at være
studieaktiv, fx pga. sygdom.

FARESIGNALER

FRAVÆR MIDLERTIDIG >20%

	Dit fravær er over 20%, og du får en skriftlig
advarsel i din E-boks om, at du mister din SU, hvis
dit fravær i løbet af den næste måned
ikke kommer under 20%.
	Det er dit eget ansvar at opsøge studievejleder,
hvis du har brug for hjælp til
at bringe dit fravær ned.
	Når du i 1-2 måneder har holdt dit fravær under
20%, kommer du tilbage til status GRØN som
studieaktiv.

FRAVÆR INDDELES I DISSE TRE TRIN
STUDIEAKTIV
FARESIGNALER
I KKE STUDIEAKTIV

IKKE STUDIEAKTIV

FRAVÆR LÆNGERE PERIODE >20%

	Dit fravær er stadig over 20% efter 1. advarsel.
	Du mister derfor din SU den efterfølgende
måned.
	Hvis fraværet fortsætter, modtager du den
2. skriftlige advarsel i din E-boks og indkaldes til
en samtale med en studievejleder om din fremtid.
	Dit fravær følges tæt. Hvis du i løbet af den
efterfølgende måned bringer dit fravær ned
under 20%, kan du genansøge om SU efter
en samtale med en vejleder.
	Hvis dit fravær bliver ved at være højt,
varsler vi dig udmeldt af din uddannelse.

