Kære forældre på Hillerød Vest Skolen
Vi har indført nye procedurer for, hvordan vi registrerer elevers fravær
Det er vigtigt, at jeres børn kommer i skole 
Hillerød skoleforvaltning indfører nye procedurer vedrørende
elevfraværsregistrering på alle kommunens skoler. Også på Hillerød Vest
Skolen skal vi løse denne opgave.
Vi ønsker at nedbringe elevfraværet. Fra andre kommuner i Danmark ved
man, at det ved en målrettet indsats er muligt at sænke fraværet med to
procentpoint. Hos os svarer det til, at eleverne i gennemsnit får 4
fraværsdage mindre om året, 40 fraværsdage mindre i deres skoleforløb og
dermed går næsten ¼ skoleår mere i skole set over hele forløbet.
Det er påvist at elevens fravær påvirker elevens faglige præstationer, elevens
generelle trivsel i klassen og øger risikoen for frafald på en efterfølgende
uddannelse.
Målet er, at elevernes fravær på skolerne indberettes ensartet og korrekt af
det pædagogiske personale, så vi ved fælles øget opmærksomhed kan
nedbringe elevfraværet.
Derfor skal du som forældre inden kl. 8.00 om morgen skrive til klassens
lærere i kontaktbogen på ForældreIntra:
 Hvis dit barn møder senere pga. tandlæge, læge m.m.
 Hvis dit barn kommer for sent
 Hvis dit barn er fraværende pga. sygdom
Udebliver dit barn fra undervisningen, og har vi ikke fået besked herom, vil
du modtage en SMS med ordlyden:
”Dit barn, ”navn”, er ikke mødt til 1. lektion. Hvis
du har givet besked om årsagen, beder vi dig se
bort fra denne meddelelse.
Med venlig hilsen
Hillerød Vest Skolen.”
Du skal ikke ringe til skolen og der kan ikke svares på sms. Det er en
servicemeddelelse til dig om, at dit barn ikke er mødt i skole.
Du vil som forældre blive kontaktet af skolen, hvis vi oplever barnets fravær
som bekymrende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til skolen
Venlig hilsen
Hanne Lindegaard
Distriktsskoleleder
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