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Høringssvar fra Familiecenter Køge i forhold til 'Strategi for aktiv
tilstedeværelse - håndtering af skolefravær'
Familiecenter Køge har følgende bemærkninger til udkastet til ’Strategi for
aktiv tilstedeværelse - håndtering af skolefravær’:
1. Familiecenter Køge finder det meget positivt, at der tages
udgangspunkt i det inkluderende fællesskab, og at skolerne
forpligtes til aktivt at forebygge, at børn og unge ekskluderes af
fællesskabet.

Familieafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Birgitte Hove
Tlf. +45 56 67 23 34
Mail buf@koege.dk

2. En direkte reference til Køge Kommunes ’Børn og Unge-politik’ og
ikke mindst ’Sammenhængende Børnepolitik’ kunne være ønskelig.
3. Side 7, afsnittet ’Hvordan gør vi’:
Familiecenter Køge vil foreslå, at skolens pligt til at kontakte
forældrene, af hensyn til at fremme den helt tidlige indsats allerede
indtræder, når skolen bliver opmærksom på, at en elev har et
fravær, der kan blive problematisk uden en særlig indsats – ikke
først når elevens fravær er blevet problematisk. Dette vil også være i
tråd med, at skolen efter fraværsbekendtgørelsens § 5 har pligt til
straks at kontakte forældrene ved ulovligt fravær.
4. Side 8, afsnittet ’Hvordan gør vi’, linje 4-5:
Proceduren bør følge samarbejdsmodellen ’Fælles Indsats’, hvoraf
det fremgår, at det forventes, at barnet/den unge har været drøftet i
skolens ressourceteam, inden der sendes en underretning til
Familiecenter Køge, medmindre bekymringen for barnets trivsel er
alvorlig og akut opstået.
5. Side 14, afsnittet ’Niveau 3’, linje 2:
Faktuel korrektion: Pligten til at underrette om ulovligt skolefravær
på 15% eller derover indenfor et kvartal følger af servicelovens §
153, stk. 2 (ikke stk. 3).
6. Side 14, afsnittet ’Forebyggende Rådgivere’:
Familiecenter Køge undrer sig over, at PPR’s understøttende og
forebyggende rolle og funktion ikke tilsvarende er beskrevet i
dokumentet.
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Familiecenter Køge vil foreslå, at afsnittet om de forebyggende
rådgiveres rolle og funktion erstattes med følgende tekst:
’Barnet/den unge, forældrene og skolen har hver for sig og
sammen mulighed for at inddrage den forebyggende rådgiver,
der er tilknyttet skolen, i det tidlige forebyggende arbejde for at
styrke barnets/den unges trivsel og udvikling for dermed at
understøtte skolens og forældrenes arbejde med at sikre aktiv
tilstedeværelse og modvirke fravær. Skal der etableres et
samarbejdsforløb, sker det efter samtykke med barnet/den
unge og forældremyndighedsindehaver.
Den forebyggende rådgiver vejleder skolen i forhold til skolens
pligt til at underrette Familiecenter Køge, hvis der er bekymring
for, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte
efter serviceloven på grund af barnets eller den unges ulovlige
skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten,
jf. servicelovens § 153, stk. 1, nr. 3. Inden underretning skal
bekymringen drøftes på et ressourceteammøde efter
samarbejdsmodellen ’Fælles Indsats’, og den forebyggende
rådgiver skal kvalitetssikre underretningen.’
7. Side 15, afsnittet ’Hjemmeundervisning’
Familiecenter Køge undrer sig over, at hjemmeundervisning
beskrives i en strategi for aktiv tilstedeværelse i skolen. Hvis
afsnittet bevares, vil familiecentret foreslå, at sætningen ’Hvis
tilstedeværelse i skolen er umulig for eleven i en periode’ udgår.
Hjemmeundervisning bør efter familiecentrets opfattelse ikke være
en nødløsning, men alene et aktivt tilvalg.
Familiecenter Køge ser frem til den kommende implementering af strategien
og samarbejdet herom.
Venlig hilsen
Lone Nygaard Jensen
Familiechef
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