Devamsızlık ve tatil ile ilgili kurallar
Meclis, ilkokula giden öğrencilerin devamsızlığı konusunda ki mevzuati sıkılaştırdı.
Yeni kurallar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.
Ballerup Belediyesinde, öncelikle öğrencilerin okula gelmesine önem veriyoruz. Öğrencilerin
mümkün olduğunca az devamsızlık yapmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi
yapmaya devam edeceğiz. Artan devamsızlığın mali sonuçları olduğundan dolayı, değişen
kurallar bazı durumlarda uygulamamızın da değiştiği anlamına geliyor.
Devamsızlığın tanımı
Devamsızlık ikiye ayrılır: yasal ve yasal olmayan devamsızlık
Yasal olanlar:
 hastalık
 sakatlık
 geçerli mazaret
 doktor ziyaretleri
Not: Özel durumlarda okul müdürü, devamsızlığa bir belge olarak doktor raporu isteyebilir.
Rapor belediye tarafından ödenir.
Yasal olmayanlar :
 Sebep olmaksızın yapılan devamsızlık
 Evden okula haber verilmeden veya izin istenmeden yapılan devamsızlık
 İzinsiz olarak mazaretli tatili uzatmak
Genel bir kural olarak, okul her türlü devamsızlıktan haberdar edilmelidir ayrıca sıradışı tatiller
okulun iznini gerektirir.
Fazladan tatil için başvuru
Yeni bir kural olarak, okul tatilleri dışındaki tatiller ve boş günler de yasal olmayan devamsızlık
olarak kabul edilir eğer okulun izni alınmamış ise.
Bu, ebeveynlerin öğrencinin okul tatilleri dışında tatil yapabilmesi için izin başvurusunda
bulunmaları gerektiği anlamına gelir.
Başvuru için kurallar:





Üst üste iki günden fazla izin gerektiğinde izin için başvuruda bulunulur .
Ebeveynlerin bir başvuru formu doldurması gerekmektedir.
Başvuru pedagojik yöneticiye teslim edilir. Okul yöneticileri listesine buradan bakınız.
Son başvuru tarihi tatilden en geç 14 gün öncedir.

Pedagojik yönetici, bireysel başvuruyu somut bir değerlindirmeye tabi tutar. Öğrencinin ders,
sosyal ve gelişim durumları değerlendirmeye dahil edilir.
İzinsiz devamsızlığın sonuçları
Yeni kurallar, çocuğun okulda fazla devamsızlık yaptığında bunun sonuçları olduğu anlamına da
gelir. Devamsızlık çeyrek dönem olarak hesaplanır.
Çeyrek dönemde yüzde 10 devamsızlık
Devamsızlık her çeyrek dönemde bir kere hesaplanır.

Çocuğun çeyrek dönemde yüzde 10 devamsızlığı durumunda , ebeveynler okula konuşmaya
çağrılırlar.
Görüşmenin amacı, devamsızlığın azalması için ebeveynlerle ortaklaşa bir eylem planı
hazırlamaktır.
Çeyrek dönemde yüzde 15'ten fazla devamsızlık
Eğer çocuğun devamsızlığı çeyrek dönemde yüzde 15 in üzerindeyse, okul müdürü Ballerup
belediyesindeki Børne- og Ungerådgivningen’e bildirim yapmak zorundadır.
Bildirimin neticesi olarak aile Børne- og Ungerådgivningen’den gelen ödemeleri kaybeder.
Her bir çeyrek dönemde okul günü sayısında farklılıklar olduğunu unutmayın:
Örnek 1 – Şu kadar okul günü, 2020 yılının birinci dönem çeyreğinde devamsızlığın
yüzde 15'ine tekabül ediyor :
2020 yılının ocak ayından mart ayına kadar olan 1. dönem çeyreğinde okul gün sayısı: 59 gün.
Burada, Noel tatilinden sonra okulun 2 Ocakda başladığı ve okulun bir haftalık kış tatili
geçirdiği göz önünde bulundurulmuştur.
59 okul gününün % 15'i : 8.85 okul günü.
Öğrenci, bu çeyrek dönemde 9 günlük devamsızlıktan sonra % 15 yasal olmayan devamsızlığa
ulaşmış olur.
Örnek 2 – Şu kadar okul günü, 2020 yılının ikinci dönem çeyreğinde devamsızlığın
yüzde 15'ine tekabül ediyor :
2020 yılının nisan ayından haziran ayına kadar olan 2. dönem çeyreğinde okul gün sayısı: 52
gün.
Burada şu tatiller dikkate alınmıştır: 15. haftada ki påskeferie, St. Bededag,
Kr.Himmelfartsdag, Pinse ve Grundlovsdag.
52 okul gününün % 15'i : 7,8 okul günü
Öğrenci, bu çeyrek dönemde 8 günlük devamsızlıktan sonra % 15 yasal olmayan devamsızlığa
ulaşmış olur.
Daha fazla bilgi için
Yeni devamsızlık kuralları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:
 İlkokulda devamsızlık hakkında yeni kurallar: İlkokuldaki çocukların ebeveynleri için
rehberlik
 Herhangi bir sorunuz varsa, çocuğun okuldaki pedagojik müdürüyle iletişime geçin. Okul
yöneticileri listesini burada bulabilirsiniz.

