Således behandles fravær på VUF
På de gymnasiale uddannelser er der fastsat bestemmelser om mødepligt og studieaktivitet. Som kursist
skal man møde til undervisningen og deltage aktivt i den, fx ved at aflevere opgaver og lign.
VUF har en fast procedure i forb.m. kursisternes fravær. Efter ca. 2 ugers undervisning gennemgår
administrationen holdene, og de kursister, der aldrig er mødt til undervisningen, slettes fra holdene. De
kursister, der har et for omfattende fravær, modtager et brev fra skolen om, at vi har konstateret, at de
har uregelmæssigt fremmøde (UF-brev). I brevet står bl.a., at kursisten kan risikere udmeldelse fra kurset
og kan miste SU. Kursisterne får en frist på en uge til at henvende sig til Studievejledningen.
Efter en uge kontrollerer administrationen, om kursisterne rent faktisk har kontaktet Studievejledningen,
og/eller om deres fremmøde har ændret sig. De kursister, der bliver væk fra undervisningen, OG som ikke
henvender sig til Studievejledningen slettes fra holdene. Kursister, der kontakter Studievejledningen og
begynder at møde, forbliver naturligvis på holdene.
Ca. 6 uger efter undervisningsstart gennemgår administrationen atter holdene, denne gang med større
fokus på perioder. Nye forsømmere får et UF-brev, mens gengangere (dvs. kursister. der HAR modtaget et
UF-brev, var begyndt at møde, men nu forsømmer igen) får et UF-igen-brev; dvs. et brev om, at skolen
igen har konstateret, at kursisten har uregelmæssigt fremmøde, og at kursisten risikerer udmeldelse og
tab af SU. Kursisten får en frist på en uge til at henvende sig til Studievejledningen.
Proceduren gennemføres jævnligt i løbet af kursusåret, ligesom lærerne til hver en tid kan sætte en
fraværsalarm i gang til administrationen (IHY), både ved en kursists begrænsede fremmøde og/eller
manglende opgaveafleveringer. Holdene renses således for kursister, der reelt ikke har noget ønske om at
gennemføre uddannelsen, og således at skolens lærerkræfter i højere grad koncentreres om de
tilstedeværende frem for de fraværende kursister.
For studenterkursus: Hvis mødepligtbestemmelserne ikke overholdes, bliver eleven kontaktet pr. brev af
skolen. Forbedres fremmødet ikke, kan kursisten sættes på særlige vilkår i de afsluttende fag, hvor
fraværet har været for højt. Årskarakteren bortfalder samtidig for disse fag – og eleven skal aflægge prøve
faget, uanset om dette er udtrukket.
SU bortfalder ubetinget, når man i tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligten
overføres til selvstudium eller udmeldes. Dette vil i så fald blive varslet skriftligt.
I hele kursusåret er der et løbende samarbejde mellem administration, studievejledning og
uddannelsesledere, og både studievejledning og uddannelsesledere gennemfører kursistsamtaler og
træffer afgørelser om kursisternes forbliven på holdene. Der kan indgives en skriftlig klage over afgørelser
til Uddannelseschef Poul-Erik Bjørn Nielsen (PBN), og, som sidste instans, kan kursister skriftligt anke til
Centerrektor Birgit Kjeldgaard (BIK).
Joan Holtmann (JOH).

