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Fastholdelsesstrategi 
Kalundborg Gymnasium og HF har fokus på, at den enkelte elevs potentiale udfordres, og at 
der etableres særlige støtteforanstaltninger til elever med særlige behov som led i en fasthol-
delsespolitik. Lærerne, studievejlederne og ledelsen skal i tæt samarbejde understøtte 
elevernes trivsel samt deres selvstændige udvikling af studiekompetencer. Studievejleder og 
ledelsesrepræsentant afholder månedlige møder, hvor alle elevers fravær gennemgås, hvoref-
ter der gennemføres individuelle elevsamtaler samt uddeles varsler i henhold til de beskrevne 
procedurer i skolens studie- og ordensregler. Samtaler og varsler dokumenteres under elevens 
fraværsnote i Lectio.  
 
I dette samarbejde er der fokus på en hurtig og målrettet indsats i forhold til frafaldstruede 
elever. Desuden skal en klar linje i forhold til fravær medvirke til en tidlig indsats i forhold til 
at få frafaldstruede elever på rette vej, hvilket bl.a. omfatter: 
 

- Automatisk indkaldelse til skriveværksted 14 dage efter overskredet afleveringsfrist, 
hvor der ved skriveværkstedet skal afleveres mindst én aflevering.  

- Tilbud om lektiehjælp i alle fag med tilmelding via Lectio. 
- Studietid hver uge, hvor der bl.a. arbejdes med studieteknikker. 
- Omlagt skriftlighed med fokus på konstruktiv respons herunder fokuseret retning. 
- Koordinering af det skriftlige arbejde. 
- Tildeling af mentortimer, UPCN eller andre former for særlig støtte. 
- Særlige afleveringsaftaler med studievejlederen. 
- Samtaler med ungekonsulent fra Misbrugscentret. 
- Frivillig rusmiddel- og alkoholtest ved mistanke om brud på skolens alkohol- og rus-

middelpolitik.   
- Læse- og matematikscreening af alle elever ved uddannelsesstart med opfølgende til-

bud/støtte.  
 
Forebyggelse af frafald 
Teamet er ansvarlig for at skabe en klasserumskultur baseret på fællesskab, samarbejde, tole-
rance, gensidig respekt og forståelse, der understøtter læringsmiljøet. Klasserumskulturen skal 
indeholde klare retningslinjer for klassens læringsmiljøet, herunder regler for studieaktivitet 
og hensigtsmæssig adfærd. 
 
Læreren skal anvende forskellige læringsstrategier, undervisnings- og arbejdsformer, der bi-
drager til motivation. De pædagogiske aspekter i undervisningen og elevernes udbytte drøftes 
med mellemrum med eleverne, og det tilstræbes, at lærerne gennemfører undervisningsevalu-
eringer med eleverne med fokus på trivsel og øget læring for den enkelte.  
 
Der lægges vægt på, at eleverne udvikler lyst til læring gennem undervisning, der formidler 
livsglæde, stimulerer til nysgerrighed og ejerskab for læring og giver lyst til livslang læring. 
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Det er vigtigt, at alle behandler hinanden med anerkendelse og gensidig respekt, så alle føler 
sig hjemme på skolen og får lyst til at indgå i læringsmæssige og sociale fællesskaber præget 
af tryghed og tillid. I et sådant læringsmiljø er det vigtigt, at eleverne føler sig synlige og nød-
vendige/vigtige for fællesskabet.  
 
Læreren skal stille klare eksplicitte krav til elevernes indsats og resultater samt give feedback 
til eleverne. Denne feedback skal vise, i hvilken grad den enkelte elev lever op til kravene, og 
give råd til, hvorledes eleven kan forbedre sig. Læreren skal udvise empati, forståelse og flek-
sibilitet overfor den enkelte elev og bidrage til, at den enkelte elev føler sig værdsat. 
 
Omlagt skriftlighed 
Med fokus på konstruktiv respons og målrettet vejledning i forbindelse med det skriftlige ar-
bejde skal man omlægge et antal skriftlige afleveringer om året svarende til ca. en tredjedel af 
fagets afleveringer (elevtid). Ved omlagte afleveringer laver eleverne hele eller dele af afleve-
ringen på skolen, imens læreren er støttende og vejledende i skrivefasen. Læreren bestemmer 
selv, hvor stor en del af den tilsigtede rettetid til den pågældende aflevering, der afsættes til 
omlagt skriftlighed, og må således vurdere, om den pågældende aflevering efterfølgende skal 
rettes. 
 
Hvis ikke det er muligt selv at finde en ledig position til omlagt skriftlighed, kontaktes konto-
ret, som hjælper med dette. 
 
Forsømmelser 
Elever, der forsømmer meget, vil i reglen ikke kunne deltage i skolens udvalgsarbejde herun-
der elevrådet og andre skolerelaterede udvalg. 
  
Alt fravær, uanset årsag, registreres. Hvornår skolen griber ind over for forsømmelighed, be-
ror udelukkende på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Fraværsprocenterne er ikke det 
eneste, som indgår i overvejelserne om, hvilke sanktioner skolen vil iværksætte. 
  
Registrering af en elevs fravær gælder normalt for et skoleår ad gangen, men skolen vil være 
ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. 

 
Hvis en lærer har en elev, som har mange forsømmelser/stort fravær kontaktes teamet eller 
studievejlederne. Studievejlederen kontakter eleven og laver aftaler med denne om at møde til 
timerne/aflevere opgaver. I 1.klasserne skal studievejlederne informeres af teamet og læreren 
allerede ved de første manglende skriftlige opgaver, så hjemmet kan blive underrettet om 
manglende indsats i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver. Alle elever indkaldes 
automatisk til skriveværkstedet 14 dage, efter at en afleveringsfrist er overskredet. Der skal 
afleveres mindst en opgave ved skriveværkstedet – ellers udløser det fravær, som kan betyde 
en advarsel. 
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Hvis eleven efter samtale med team og/eller studievejleder ikke mindsker sit fravær såvel fy-
sisk som skriftligt, vil eleven typisk modtage en mundtlig advarsel. Administrationen 
underrettes, og advarslen noteres i Lectio. 
 
Hvis eleven efter en mundtlig advarsel ikke mindsker det fysiske fravær betydeligt, eller hvis 
kontrakten om aflevering af manglende skriftligt arbejde ikke overholdes, indkaldes eleven til 
samtale med ledelsen, som vil tildele en skriftlig advarsel. Elever over 18 år kvitterer ved 
modtagelsen. Elever under 18 år vil få meddelelsen om skriftlig advarsel sendt til foræl-
dre/værge, som skal kvittere for modtagelsen ved at aflevere den medsendte kopi i 
underskrevet stand til skolens kontor, som noterer advarslen i Lectio. 
 
Hvis eleven stadig ikke får fraværsprocenten ned/afleveret opgaver efter den aftalte kontrakt, 
indkalder ledelsen til en samtale, hvor en eller flere af følgende sanktionsmuligheder vil blive 
effektueret: 

- Aflægge prøver i alle fag 
- Midlertidigt stop af SU 
- Permanent bortvisning fra og udskrivning af skolen, samt tab af SU  
- Retten til at gå til eksamen mistes. 

  
Kontoret underrettes, den valgte sanktion noteres i Lectio, og lærerne underrettes via nyheds-
brev. Sanktioner kan i særlige situationer iværksættes uden forudgående varsel, og en advarsel 
kan videreføres til et nyt skoleår. 
   
Oprykning 
STX-elever har krav på oprykning til næste klassetrin, når de har opnået mindst 2,0 i gennem-
snit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret. 
Rektor kan nægte en STX-elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller 
opnåede gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2,0. 
For HF-elever er det ikke alene karaktergennemsnittet ved de afsluttede eksaminer, der afgør, 
om vedkommende kan rykkes op i næste klasse, men en individuel vurdering om modenhed 
og det samlede faglige standpunkt. 
  
En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende 
klassetrin om én gang – hvis der er plads i den pågældende studieretning eller HF-klasse. 
En elev, der nægtes oprykning, udskrives som udgangspunkt af skolen. 
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Karaktergivning 
Når man giver ikke-beståede karakterer (- 3 og 00), eller hvis der sker store spring i nedadgå-
ende retning i karakteren, skal der gives en skriftlig begrundelse som note til karakteren – 
gerne med gode råd til, hvorledes eleven kan forbedre karakteren. Er det fornødne grundlag til 
karaktergivning ikke til stede, kan læreren undtagelsesvist vælge ikke at give karakter (--). 
Når der gives -3 og -- skal dette skriftligt meddeles til ledelsen og studievejlederen, som her-
efter kan reagere. Ved afsluttende fag skal der afgives en karakter.   


