
 
 

 
 

Reguli privitoare la absenta 
 

 

 

Este raspunderea ta ca parinte, sa te asiguri ca copilul tau vine la scoala zilnic. 
Risti sa pierzi dreptul la alocatie, daca copilul tau are absente nemotivate. 
 
Cui se aplica regulile cu privire la absente? 
Regulile privitoare la absenta sunt valabile pentru toti copiii care merg la scoala generala in 
comuna Silkeborg. 
 

Ce se considera a fi absenta nemotivata? 
Absenta nemotivata este atunci cand copilul tau lipseste de la scoala fara un motiv acceptabil 
sau fara sa fi primit acordul scolii.Absentele motivate sunt de pilda cele cauzate de boala. 
 

Cand are voie copilul sa lipseasca de la scoala? 
Un copil bolnav poate ramane acasa, dar nu uitati sa anuntati scoala in aceeasi zi. Daca copilul 
are programare la medic sau la dentist, acest lucru este de asemenea permis. Copilul tau 
poate in mod exceptional- de exemplu cu ocazia unor evenimente importante in familie- sa 
absenteze, daca scoala isi da acordul in aceasta privinta. Daca scoala nu si-a dat acordul, 
absenta este considerate nemotivata. 
 

Cand poate absentarea nemotivata sa aiba repercursiuni economice? 
In cazul in care copilul tau are 15% absente nemotivate sau mai mult, in intreval de un 
trimestru(ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie, ocombrie-decembrie), risti sa pierzi 
alocatia pentru copil pe un trimestru. 
 
15 % absente nemotivate intr-un trimestru inseamna normal 6-9 zile. Numarul de zile este 
diferit, deoarece numarul de zile de scoala este diferit in fiecare trimestru. De exemplu 15 % 
pot fi 6 zile in trimestrul iulie-septembrie si 9 zile in trimestrul ianuarie-martie. 
Citeste mai departe pe pagina urmatoare › 

 

 

Absente pe motiv de boala, 
slabiciune sau alteva asemanator 

 

Absente cu acordul conducerii 
scolii ( in mod exceptional) 

) 
 



De unde stiu, daca copilul meu are absente nemotivate? 
Conducerea scolii te va contacta imediat, daca copilul tau are absente nemotivate. 
 
Daca copilul tau are 10% absente nemotivate in interval de un trimestru, scoala trebuie sa te 
avertizeze, ca risti sa pierzi alocatia pe un trimestru, daca absentele ajung pana la 15%. 
 

Ce se intampla, daca copilul meu are 15% absente nemotivate sau mai mult? 
In cazul in care copilul tau are 15 % absente nemotivate sau mai mult intr-un trimestru (de 
exemplu ianuarie-martie), comuna poate hotari, sa suspende alocatia pentru copil pe un 
trimestru.  
 

Am posibilitatea sa justific absenta copilului meu, inainte sa pierd alocatia? 
Inainte sa pierzi eventual alocatia, comuna trebuie sa te intrebe, daca exista motive justificate 
pentru absenta. 
 
In cazul in care copilul are peste 12 ani, comuna trebuie sa intrebe si copilul. 
 

De ce existra reguli cu privire la absenta? 
Absentele pot ingreuna procesul de invatare pentru copil, iar scoala este importanta pentru 
viitorul copilului tau. Absentele pot fi un semn, ca copilul tau nu se integreaza impreuna cu 
ceilalti la scoala. Regulile privitoare la absente sunt facute ca sa asigure faptul, ca tu te ocupi 
de prezenta copilului tau la scoala. 
 

Cum poate scoala sa ajute copilul? 
Poate copilul tau nu vine la scoala, pentru ca ii este greu sa tina pasul cu predarea. Poate ii 
este greu in clasa sau are alte dificultati. Contacteaza scoala copilului tau, ca sa gasiti 
impreuna o rezolvare, prin care sa se asigure prezenta copilului la scoala- nu uita: 
scoala este imporanta pentru viitorul copilului tau. 
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Contacteaza scoala, daca ai intrebari cu privire la 
absentele copilului tau.
Cireste mai mult despre reguli pe uvm.dk/fravær. 
 
Poti de asemenea sa primesti consultanta anonima in cadrul comunei, privitor la 
bunastarea copilului si familiei tale. 
Adrese si numere de telefon din comuna ta le gasesti pe: 
borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-
hjaelp 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp
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