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Procedure for fravær på Randers Social- og Sundhedsskole 

Der er mødepligt til uddannelsen og du skal derfor kontakte skolen, hvis du er fraværende.  

 
Fravær skal meddeles senest kl. 08.30 via Elevplan eller via SMS. Fravær meddelt senere registreres 
som ikke godkendt fravær. 
 
Du skal meddele fravær pr mail via Elevplan eller sende en sms til Elevplan, og du har således også 
dokumentation på dit fravær.  

 
Via mail fra Elevplan: 
I mailen skal du skrive: 

- hvilken periode du er fraværende 
- om dit fravær skyldes, at du er syg eller har barns 1. sygedag 
- hvis du undtagelsesvis er fraværende pga. andre forhold, skal du beskrive det kort 
- Fraværet meldes ved at trykke på det orange felt (fraværsbesked) i venstre hjørne og udfylde 

dette. 
 

Via SMS til Elevplan 
Du kan også sende en sms til Elevplan. 

- Under opsætning og brugerindstillinger skal du indtaste dit mobil nr. i Elevplan. (Dette gøres kun 
første gang) 

- I beskeden skriver du sosur + mellemrum + din besked (f.eks. Jeg er syg)  

- Beskeden sendes til 1204, det koster alm. SMS-takst 
- Husk at tjekke dagen efter i elevplan, at beskeden er blevet registreret og du er ført korrekt 

 
Har du ikke mulighed for at logge på Elevplan eller sende en sms, kan du ringe til skolen på 86 30 19 14. 
Vi opfordrer dog til, at du bruger Elevplan eller sms. Du skal kontakte skolen inden kl. 08.30. 
 

Du kan læse mere på www.elevplanvejledning.dk, hvor du kan finde vejledninger til forskellige funktioner 
i elevplan, f.eks. om at sende en fraværsbesked og opsætning til sms. 
   
Egen sygdom og barnets 1. sygedag er eneste fravær, der registreres i Elevplan som godkendt 
fravær. 
 

Hvis du forlader undervisningen i løbet af dagen, skal du informere din underviser.  

Du skal melde fravær hver eneste dag, du ikke er på skolen. 
 
Ved fravær skal du lave en aftale med din kontaktlærer om, hvordan du får samlet op på den 
undervisning, du ikke har haft. 
 

Specielt for elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1, trin 2 eller på den pædagogiske 

assistentuddannelse: 
 
Husk også altid at melde dig fraværende hos dit praktiksted/din arbejdsgiver. 
Alt andet fravær end sygdom og barns 1. sygedag skal aftales med dit praktiksted/din arbejdsgiver og 
noteres i elevplan 
 

Skolen må kun registrere egen sygdom og barnets 1. sygedag som godkendt fravær. 
 
Din overenskomst og din arbejdsgiver kan godt have andre regler for, hvornår du må være fraværende 
fra arbejde/skole. 

 
Ved ”ikke godkendt fravær” kan du risikere, at blive trukket i løn (læs mere i bekendtgørelsen om 
udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (BEK 148 af 12/2-2014 ).  

 
Det er din arbejdsgiver, der ud fra din overenskomst vurderer, om du skal trækkes i løn. 
 
Derfor er det meget vigtigt, at du aftaler andet fravær med din arbejdsgiver og noterer det i elevplan. 
 

Venlig hilsen 
Else Ravn Rasmussen 
Uddannelseschef 

http://www.elevplanvejledning.dk/

