
 
 

 

Alle ønskes en god jul og et godt nyt nytår. 

 

Torsdag d. 19/12 er sidste undervisningsdag før juleferien. Dagen er fyldt med traditioner, som besøg i 

kirkerne, juleafslutning i aula kl 11.45, og hygge i klasserne. Undervisningen slutter kl.13.00 

 

Vores første undervisningsdag i 2020 er mandag d. 6/1. 

 

Der sker hele tiden nye ting på både Ellekildevej, kommunalt og nationalt. 

 

- Vores logo er nu ”foldet” helt ud med flag, trøjer, og beachflag. 

- Vi har sidste hold på PAF kursus, og der bruges på ugebasis PAF i alle klasser. 

- Videoprojekter med Sundhedsstyrelsen og Cykling uden alder. Videoerne skulle være færdige i løbet af    

første kvartal 2020, besøg af TV2 Øst. 

- Aula er kommet til som vores nye kommunikationsplatform. (vi øver os fortsat) Der er stadig en del 

funktioner som der udvikles på, og som vi håber og forventer snart kommer i drift. 

- Nye ting til legepladsen er på plads. 

- Igen en fantastisk Frugtfestival, Bag for en sag og Nissespil. 

- Ny hjemmeside som en del af Aula. 

 

Nyttige link: 

https://pafiskolen.dk/ 

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-10-07-skoleelever-graed-og-havde-ondt-i-maven-nyt-projekt-gav-

dem-glaede-og-nye-venner 

https://cyklingudenalder.dk/find/guldborgsund/ 

https://ellekildeskolen.aula.dk/ 

 

Fra 1. januar træder en ny bekendtgørelse om fravær i kraft. Den er en del af ”Ghettopakken”, og selvom 

vi ikke er et ”Ghettoområde” gælder loven også for os. Der er en orientering vedlagt dette nyhedsbrev. 

 

Både digitalt og ”analogt” er der fart på feltet, men ikke mere fart, end det igen er blevet jul, med 

julemusik, optræden og mange glade børn - samt stadigvæk almindelig undervisning og SFO. 

 

God jul og godt nytår, vi ses i 2020. 

 

https://pafiskolen.dk/
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December 2019 

 

Orientering om ny fraværs bekendtgørelse, gældende fra 1/1-2020 

 

Hermed en orientering om den nye fraværs/fremmøde strategi  i Guldborgsund Kommune og Folketingets 

lovgivning. 

Folketinget har vedtaget en lov som skal fremme elevernes fremmøde. Loven kan læses her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210637 

Det betyder i praksis, at der er 3 former for elevfravær: 

1. Lovligt fravær  

Fravær på grund af sygdom, og dette er meddelt skolen senest 3 dage efter fraværets ophør. 

Skriftligt eller mundtligt til klasselæreren. 

Ved sygdomsfravær grundet varige funktionsnedsættelser kan skolen bede om 

lægeerklæring/dokumentation. 

Dette er overordnet set lovligt fravær. 

 

2. Ekstraordinær frihed 

Skoleleder giver frihed i et omfang som ikke berører læring og udbytte. Eks, ved ferie uden 

for skoleferierne. Det gælder uanset antal dage. 

Det øvrige fravær indgår i overvejelsen om bevilget frihed. 

Dette er overordnet set lovligt fravær. 

 

3. Ulovligt fravær 

- udokumenteret fravær 

- pjæk 

- tilbageholdelse fra hjemmets side 

 

Elevernes fremmøde registreres hver dag ved skoledagens start, det er derfor vigtigt at møde 

til tiden hver dag. 

Bekymrende fravær er meget fravær uanset årsag. Skolen vil tage kontakt til hjemmet ud fra 

konkret vurdering i forhold til det enkelte barn. 

GUSA dialog, PPR, Familieafdelingen og andre kan inddrages i forbindelse med punkt 2 og 3 

samt ved bekymrende fravær.  

 

Ved ulovligt fravær på mere end 15% i et kvartal skal skolen underrette kommunen, 

og det kan vurderes om der skal ske reduktion af sociale ydelser, herunder børnepenge.  

15 % svarer til ca. 8-9 skoledage indenfor et kvartal.  

 

Ved tvivl om ovenstående er I velkommen til at kontakte skolen. 

 

 

M.v.h. 

 

Skoleleder  

Jakob Martinsen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210637

