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Om mødepligt og fravær



På stx og hf er der mødepligt 
Mødepligten gælder for alle stx- og hf-skoler, og årsagen er 
selvfølgelig, at man lærer mest, når man er velforberedt og 
deltager i undervisningen.

Der er fysisk mødepligt
Det betyder, at du skal deltage i al undervisning – både når 
den foregår på Odense Katedralskole eller andre steder, fx 
i forbindelse med idræt, ekskursioner eller studietur. Der 
er også mødepligt til OK-samling, hvor der ofte bliver givet 
vigtige informationer.  

Der er skriftlig mødepligt 
Det betyder, du skal aflevere skriftlige afleveringer til tiden.
 
Der er mental mødepligt
Det betyder, at du skal være opmærksom og deltage aktivt 
i alle former for undervisning, både når undervisningen 
foregår som klasseundervisning i et klasselokale, og når den 
foregår andre steder og på andre måder, fx som selvstændigt 
(gruppe-)arbejde eller som virtuel undervisning. 

At deltage aktivt betyder ikke, at du skal sidde med 
hånden i vejret hele tiden, men du skal være vågen, og 
du skal lytte aktivt, når andre siger noget. Du skal del- 
tage aktivt, når der fx er par- eller gruppearbejde. Og 
du skal koncentrere dig om det faglige indhold i under-
visningen og fx ikke lade dig friste af sociale medier.

Det betyder også, at du skal være forberedt. Man kan nok 
ikke være lige velforberedt til alle moduler hver dag, men det 
er et krav i gymnasiet og vores forventning, at du i hvert fald 
har gjort en indsats for at forsøge at forberede dig - også selv 
om lektien måske er svær, eller selv om du i en periode kan 
have travlt med fx sport eller job. 

Hvis du ikke kan få en opgave færdig til en afleveringsfrist, 
fordi der er et eller andet særligt, der går galt i din planlæg-
ning, så aftal på forhånd med din lærer, om du kan få udsæt-
telse én dag.

Hvordan registreres fravær?
I begyndelsen af hvert modul vil din lærer registrere, hvem 
der er til stede. Hvis man ikke er til stede, får man noteret 
fravær. Man bliver altså også noteret fraværende, hvis man 
kommer for sent. Fraværsreglerne er ens for alle gymnasier.   

På Katedralskolen vil vi gøre, hvad vi kan for at give dig rammer, der sikrer, at du trives 
godt, lærer en masse og udvikler dig. Vi vil gøre, hvad vi kan. Til gengæld skal du også 
gøre, hvad du kan. Det betyder blandt andet, at du skal følge de regler om mødepligt, 

der står beskrevet i Gymnasieloven og i skolens studie-og ordensregler.
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Skriftlige afleveringer registreres automatisk i vores admini-
strative system, Lectio. Her vil det også fremgå, hvis en opga-
ve er afleveret for sent eller slet ikke er afleveret. 

Hvis du afleverer for sent, bliver det registreret som fravær, 
indtil din lærer aktivt ændrer den automatiske registrering 
”for sent afleveret” til ”afleveret”. Du skal selv gøre din lærer 
opmærksom på en for sent afleveret opgave, ellers er det 
ikke sikkert, læreren kan opdage afleveringen og dermed 
ændre registreringen. 

Hvis du ikke har afleveret - eller hvis du har afleveret noget, 
der ikke kan godkendes som en aflevering, så kan din lærer 
bede dig skrive opgaven i et modul.  Din lærer vil så registre-
re opgaven som afleveret, når modulet er forbi. 

Hvis en opgave er afleveret for sent (uden at det på forhånd 
er aftalt med lærer), kan du ikke forvente en tilbagemelding. 
Det vil desuden være op til læreren at beslutte, hvornår du 
kan få opgaven tilbage - det afhænger af lærerens øvrige 
arbejdsopgaver. 

Hvor ofte tjekker skolen fravær?
Din tilstedeværelse og dit fravær monitoreres normalt hver 
4. uge af din studievejleder og ledelsen. Nogle gange lidt 
oftere, nogle gange lidt sjældnere, hvis skolehverdagen fx er 
afbrudt af ferier eller rejser. 

Hvornår har man for meget fravær?
Som skole har vi formuleret en grænse for fravær. Grænsen 
er sat, så der er plads til almindelig
sygdom. Vi har to grundregler:

1) Vi ser på fravær i fire-ugers-perioder: vi reagerer, hvis 
dit fravær inden for de seneste ca. fire ugers undervisning er 
mere end ca. 15% (dog typisk mindst 10 moduler).

2) Vi ser på samlet fravær: vi reagerer, hvis dit samlede 
fravær når ca. 7%. Vi kan dog reagere med en betinget sank-
tion eller en sanktion allerede ved en lavere fraværsprocent, 
hvis vi fx kan se, at en elev har et uhensigtsmæssigt fraværs-
mønster - fx ofte kommer for sent eller ofte bliver væk fra 

bestemte fag eller moduler. I forhold til skriftlige afleveringer, 
vil vi som udgangspunkt reagere, hvis du mangler at aflevere 
mindst to opgaver, der har fået tildelt fordybelsestid.

Det er vigtigt at understrege, at vi i vores arbejde omkring 
fravær kan lade skøn gå over regel. Det betyder, at vi i nogle 
situationer kan skønne, at et højt fravær eller manglende 
afleveringer ikke skal medføre en sanktion, fordi vi ved, at en 
elev i en periode er syg eller står i en særlig vanskelig livs-
situation. Når vi skriver, at ”vi reagerer” kan det derfor også 
betyde, at vi er i tæt kontakt med dig, for at vi sammen kan 
lave en plan for, hvordan du kan gennemføre din uddannel-
se trods evt.sygdom eller svær livssituation.

Kan man få fri? 
I modsætning til, hvad du nok er vant til, så kan man ikke 
”bede om fri”, når man går i gymnasiet. 

Vi får tit spørgsmål om, hvorfor en elev, der normalt passer 
sin skole, ikke kan få fri til at tage med på fx den ferie, mor-
mor og morfar har inviteret hele familien med på for at fejre 
guldbryllup. Men vi må altså ikke give fri, selv hvis vi gerne 
ville. Hvis man bliver væk fra undervisningen, så bliver det 
registreret som fravær. 

Findes der ”lovligt” fravær?
Der er kun ganske få lovlige undtagelser fra mødeplig-
ten, nemlig: 
• Hvis du skal til Forsvarets Dag
• Hvis du skal vidne i retten 
• Hvis du deltager i Elevrådsarbejde

Men udover det, så registreres fravær som fravær. Husk dog, 
at vi forholder os til den enkelte elevs fravær, og at der er  
noget fravær, som accepteres bedre end andet, og noget 
fravær som absolut ikke accepteres.

Hvis du fx er syg, skal du selvfølgelig ikke møde i skole. Fra-
værsgrænsen er sat, så der er plads til almindelig sygdom, så 
hvis du blot passer din skole, når du er rask, så er en omgang 



influenza eller to i løbet af skoleåret overhovedet ikke noget 
problem - i forhold til fravær. 

Hvis du har hyppigt eller længerevarende fravær, som du 
begrunder med sygdom, har skolen ret til at stille krav om 
en lægeerklæring for at få belyst årsagen til fraværet. Udgif-
ten til lægeerklæringen skal du selv betale. Når det gælder 
meget eller længerevarende sygdom, vil det altid bero på en 
konkret vurdering, hvordan sygdom, skolegang og fravær vil 
blive håndteret.

Hvis du deltager i en ekskursion, studietur, idrætsstævne, 
DGU, Team Danmark, kordag, et talentakademi, eller andet, 
som er planlagt og/eller godkendt af skolen, så sørger vi for 
at tage højde for det i vores vurdering af dit fravær fra de 
almindelige moduler, der er skemalagt samtidig.  Vi ved jo 
godt, at du ikke kan være til stede to steder på én gang. Det 
er dog meget vigtigt, for at vi kan lave den rette vurdering, 
at du altid husker at notere ”fraværsårsag”, når du har været 
fraværende. 

Arbejde, fritidsaktiviteter, køretimer, ferie og lignende kan 
aldrig føre til accept af højere fravær.   

Husk altid at angive ”fraværsårsag”
I vores studieadministrative system registreres alt fravær. 
Hvis du har haft fravær, så skal du altid selv huske at logge 

ind og notere ”fraværsårsag”. Du kan vælge mellem ”Andet”, 
”Kom for sent”, ”Skolerelaterede forhold”, ”Private forhold” 
eller ”Sygdom”. Du skal blot vælge at klikke på én af årsager-
ne, du skal ikke tilføje yderligere kommentarer, selv om det 
er muligt i systemet. 

Det er vigtigt for os at kende fraværsårsager, fordi de indgår i 
vores samlede vurdering af, hvordan vi reagerer på fravær. 

Hvis du i en periode har meget højt fravær, vil vi også derfor 
opfordre dig til at opsøge sin studievejleder. 

Hvis du har for højt fravær, kan du blive mødt med  
følgende: 
• En betinget sanktion 
• En skriftlig advarsel
• Fortabelse af retten til at modtage SU
•  Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige 

vilkår (gælder kun stx)
•  Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller 

flere fag
• Bortvisning (udskrivning fra skolen)

Sanktioner meddeles via e-boks
En sanktion pga. fravær vil blive meddelt skriftligt til dig  
(hvis du er over 18 år) eller til indehaveren af forældremyn-
digheden via e-boks. 

Vi er her for at hjælpe dig!
Vi holder øje med fravær. Og vi reagerer på fravær. Men husk, at skolens ind-
sats omkring fravær i sidste ende altid handler om, at vi ønsker at hjælpe dig 
med at gennemføre din ungdomsuddannelse og få mest muligt ud af den. 

Snak om fravær kan fylde rigtig meget blandt elever og også nogle gange i 
medierne - men grundlæggende er det sådan, at hvis man blot passer sin 
skole, som var det et arbejde, så får man ikke problemer med fravær.
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