PRESSEMEDDELELSE - 24.11.2011
Herfølge Skole giver markant knæk til pjæk
Pjæk reduceret med 56% efter to måneders fraværsindsats.

Med en bred fraværsindsats og indførelsen af protokolføring på lektionsbasis med E-protokol og
anvendelsen af E-protokols WakeUp-SMS-system, har Herfølge Skole i sin overbygning opnået en
markant reducering af det ulovlige fravær.
Fraværsindsatsen i udskolingen, hvor E-protokol er gået hånd i hånd med samtaler med elever,
forældre og studievejleder, har for en elev, der sidste skoleår havde 50-60% ulovligt fravær, betydet,
at eleven nu har et fravær der er nede på 13%. For en anden elev er sidste års fravær på 26%
ulovligt fravær, nu reduceret til 10%.
E-protokols kommunikation med forældre via WakeUp-SMS-funktionen, har også betydet, at det er
lykkedes at få fat i forældre, hvor det tidligere ikke har været muligt. Herfølge Skole fortæller, at de
kan mærke, at der er bedre kontakt til forældre i alle klasser, også specialklasser.
Hvor det tidligere var ca. hver 5. elev, der havde ulovligt fravær, er det nu mindre end hver 10. elev
der oppebærer ulovligt fravær.
Herfølge Skole anser forsøget med E-protokol som en stor succes og ønsker derfor at gøre brugen af
E-protokol til en permanent del af indsatsen mod fravær.

NOTER:
• Tallet for det reducerede fravær, baserer sig på en sammenligning mellem marts og april,
hvor det gennemsnitlige fravær pr. elev var henholdsvis 2,2% og 1,41% - baseret på
registrering af dagsfravær.
• Efter fraværsindsatsen med E-protokols lektionsbaserede protokolføring og SMS-funktion,
er det gennemsnitlige fravær pr. elev faldet til 0,96% for september, og 1,04% for oktober.
• Tal fra sidste skoleår, omhandler daværende 7. og 8. kl., for at der er en sammenlignelig
elevgruppe.
• Tal fra dette skoleår, omhandler hele overbygningen, 7.-9. kl.
• Elever der oppebærer fravær er faldet fra 18% til 9,5%.
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