Procesbeskrivelse vedr. håndtering af lovgivning vedr. 15% ulovligt fravær
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Skolerne modtager den 10. efter endt kvartal (den 10. i april, juli, oktober og januar) en mail med
mere end 10 % ulovligt fravær.
Forældrene orienteres om, at eleven har 10% ulovligt fravær
Skolerne igangsætter forebyggende tiltag for at minimere risikoen for, at eleven i næste kvartal
har mere end 15% ulovligt fravær

Skolerne modtager den 10. efter endt kvartal (den 10. i april, juli, oktober og januar) en mail
med mere end 15% ulovligt fravær.
Skolerne udarbejder underretning på eleven. Der skal anvendes et underretningsskema særligt til
formålet (underretningsskemaet er vedhæftet)
Skolerne gennemgår underretning med forældrene inden afsendelse. Hvis forældrene er uenig i
skolernes registreringer af ulovligt fravær skal skolerne gøre følgende:
a. Undlade at sende underretningen, hvis det kan dokumenteres, at fraværet er forkert
registreret og dermed lavere end 15%
b. Sende underretningen og beskrive, at forældrene er uenige i skolernes registrering af
ulovligt fravær
Skolen sender underretningen

Familiegruppen modtager underetningen
Der sendes en kvittering til skolen senest 24 timer efter modtagelsen
Der gennemføres partshøring af forældrene og barnet (hvis han/hun er over 12 år) med henblik
på at give forældre og barn mulighed for at kommentere oplysningerne i sagen
Familiegruppen træffer afgørelse. Samtidig orienteres forældrene om, at de har mulighed for at
klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal være skriftligt begrundet
Der sendes besked til Udbetaling Danmark om, at børne- og familieydelsen skal stoppes i
forhold til pågældende CPR-nr. i kommende kvartal.
Sagen er åben i den periode børne- og ungeydelsen trækkes og lukkes herefter med mindre, der
er tale om en igangværende sag eller at underretningen har givet anledning til børnefaglig
undersøgelse

Udbetaling Danmark sender orienteringsskrivelse til borgeren, hvor borgeren orienteres om
afgørelsen og om, at Udbetaling Danmark vil standse ydelsen i det næstkommende kvartal.
Borgeren trækkes i børne- og ungeydelse. Evt. medhold i Ankestyrelsen vil betyde tilbageførelse
af børne- og ungeydelsen

