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FRAVÆR
Hvis du ikke møder op ved uddannelsens start, kontakter din vejleder dig 
via telefon eller e-boks. Hvis du har fravær, taster din lærer det ind i LUDUS. 
Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du selv kontakte din virksomhed og 
give besked om dit fravær.

LOVLIGT OG ULOVLIGT FRAVÆR
Lovligt fravær er sygdom og borgerligt ombud. Ulovligt fravær er fx barns 
første sygedag, fri til køretimer eller læge- og tandlægebesøg.

BREVSYSTEMET
Du modtager brev 1, hvis din kontaktlærer vurderer, at din deltagelse i un-
dervisningen er mangelfuld. Du modtager brev 2 og 3, hvis du ikke har fulgt 
aftalerne fra henholdsvis samtale 1 og 2. Du modtager brevene i din e-boks.

Brev 1
Du indkaldes til en samtale med din vejleder. Din fag- eller kontakt- 
lærer deltager eventuelt. Hvis du ikke møder op til samtalen, får du 
sendt brev 2.

Brev 2
Du indkaldes til en samtale med din vejleder og uddannelsesleder, 
hvis du ikke har fulgt aftalerne fra samtale 1. Hvis du ikke møder op 
til samtalen, får du sendt brev 3.

Brev 3
Brev 3 er en besked om, at du nu er udelukket fra undervisningen.  
Du får brev 3, hvis du ikke har overholdt aftalerne fra samtale 2, og 
der ikke er sket forbedringer meget hurtigt.

For dig der vil vide noget om 
fravær og udmeldelse  

Hvis du ønsker at udmelde dig af din uddannelse og 
ikke har en uddannelsesaftale, kan du gøre det på 
følgende måder:

A. Du har en samtale med din vejleder, hvor  
 du fortæller, at du ønsker at udmelde dig:
 1. Er du over 18 år, kan du blive udmeldt 
   med det samme.
 2. Er du under 18 år, skal dine forældre 
   skrive udmeldelsesblanketten under.

B. Du informerer din vejleder om det i en mail 
  (kun muligt, hvis du er over 18 år).

Udmeldelse når du ikke 
har en uddannelsesaftale


