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E-PROTOKOLLENS EFFEKT PÅ FRAVÆRET.
På de fleste folkeskoler opgøres elevfravær på dagsbasis og opfølgningen på fraværet
foretages ikke sjældent efter længere tids forløb. På Holbæk 10. klassecenter har vi
haft behov for en mere smidig, synlig og effektiv opgørelse af fraværet, for at kunne
sætte ind maksimalt. Vi har tillige haft behov for at opgøre fravær på timebasis, så vi
kan få det reelle billede af fraværet!
Svaret på disse krav har været etablering af det web-baserede IT-værktøj, E-Protokol.
E-protokollen er primært et værktøj, der kan effektivisere protokolføringen og levere
en kontinuerlig, hurtig opdatering af elevernes fravær. E-protokollen giver et aktuelt
billede af den enkelte elevs samlede fraværsstatus, herunder en specifikation på de
forskellige fraværskategorier, primært det ulovlige fravær og det sygdomsbetingede.
E-protokollen er et registreringsprogram med mulighed for at tilknytte enkelte
handlinger. E-protokollen forholder sig ikke til fraværets årsager og kan kun i et
afgrænset omfang bruges som løsningsinstrument (SMS Wakeup, SMS sygemelding
og automatisk fremsendelse af statusark via E-mail). E-protokollen vil dog bidrage
væsentligt til afdækning af fraværsmønstre, ikke mindst ved lokalisering af ulovligt
fravær.

1: Før og efter E-protokol1
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Det samlede fravær falder fra 15% i 08/09 (uden E-protokol) til 11,8%
i 10/11. E-protokollen må derfor skønnes at have haft en væsentlig og
positiv effekt på det samlede fravær.
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E-protokollen blev taget i brug ved begyndelsen af skoleåret 2009/10, men det første
år har været præget af forventelige "opstartsproblemer". E-protokollens funktion i
dette skoleår er blevet væsentligt optimeret.
•

Det ulovlige fravær er faldet fra 5,3% i 09/10 til 4,5% i 10/11.
Det må antages at E-protokollen har haft en betydning, i forhold til
reduktion af det ulovlige fravær.

•

Det er lykkedes at formindske både det samlede fravær og det ulovlige
fravær fra 09/10 til 10/11, samtidigt med at færre elever udskoles.
Udskolingsprocenten falder fra 12,3% i 09/10 til 10,1% i 10/11.
Dette indikerer at E- protokollen har muliggjort en tidligere indsats
mod ulovligt fravær, hvilket efterfølgende har reduceret antallet af
"dropouttruede elever".

2: Det ulovlige fraværs fordeling over skemaperiode 1

Ulovligt fravær i pct., uge 35-50.
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•

En mere systematisk brug af E-protokollen har fået det ulovlige fravær
til at svinge mellem 4% og 5%, mod variationer mellem 5% og 6% i
det første år med E-protokol.

•

Kurven for 2010/11 viser et toppunkt i uge 38, med et efterfølgende
fald frem til uge 41. E-protokollens data har givet anledning til en
indsats mod det ulovlige fravær(efter uge 38). Indsatsen har givet en
målbar og positiv effekt.
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3: Det ulovlige fraværs andel af det samlede fravær:
Det ulovlige fraværs andel af samlede fravær
i ugerne 35, 41 og 50. I procent
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•

Andelen af det ulovlige fravær falder med ca. 10% i løbet perioden fra
skolestart til juleferie.

•

Det egentlige fald sker i begyndelsen af skoleåret, i perioden frem til
efterårsferien. Tallene indikerer, at det er den hurtige indsats der gør
en forskel. Her har E-protokollens data udgjort en væsentlig
forudsætning for indsatsen.

1)
Diagrammet bygger på de akkumulerede fraværstal i uge 50, altså ved afslutningen af
skemaperiode 1. Elever der udskoles i statistikperioden medtages ikke i beregningerne.
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