10. Klasse Center Skive går til kamp mod fravær og
manglende lektielæsning
Fra IT-firmaet Apricore i Holbæk har 10. Klasse Center Skive, TI’EREN købt det webbaserede program
E-protokol, der bl.a. gør kontaktlærere opdaterede om fravær, selv om de ikke selv har haft eleven den dag. Et
program der er skræddersyet til netop 10. Klasses Centre i Danmark.
Samtidig har TI’EREN oprettet en webbaseret studiekalender, hvor både elever og forældre dagligt fra skolens
website bl.a. kan følge med i lektier, afleveringer og eventuelle aflysninger i undervisningen. Redskaber som alle
skal hjælpe til at fastholde de unge i skolen.

E-protokol
Programmet E-protokol giver blandt andet lærerne et hurtigt overblik over, hvilke elever der er fraværende,
og kan sende en automatisk sms til de udeblevne elever eller deres forældre.
Når en ny lektion begynder på TI’EREN, får hver elev tilføjet en smiley til sit navn, en grøn for
tilstedeværelse, en rød for fravær, en gul for at komme for sent, en blå for sygdom og en hvid for aftalt
fravær.
I stedet for at notere i en papirprotokol afkrydser man smileys i den elektroniske protokol direkte på skolens
SmartBoards i starten af hver enkel lektion.
Formålet med det nye protokolsystem er først og fremmest at styrke kontaktlærerrollen, så kontaktlærerne
kan understøtte elevernes fremmøde. Det er målet at mindske elevernes fravær og på sigt selvfølgelig at
hindre, at eleverne dropper ud.
På TI’EREN er der kontaktlærere og ikke klasselærere, fordi eleverne har forskellige fag med
forskellige elever. Kontaktlærerne har ca. 14-15 elever tilknyttet, men da kontaktlærerne ikke underviser
disse 14-15 elever hele tiden, giver det nye protokolsystem lærerne et nemt og hurtigt overblik over, om
deres elever er mødt frem til de forskellige lektioner.
Giver overblik
Med det nye system kan den enkelte lærer hurtigt danne sig et overblik over kontaktelevernes fremmøde. Og
det giver en ro som kontaktlærer og kan faktisk være med til at modvirke stress. For når læreren går hjem,
så kan vedkommende koncentrere sig om forberedelsen. På det tidspunkt har kontaktlæreren været inde og
se fremmødestatistikker på alle sine elever og eventuelt fulgt op på det, der skal følges op på.
Elever og forældre kan også bruge systemet
Det nye protokolsystem er ikke kun for lærerne. Eleverne - og for den sags skyld forældrene - kan via
websitet http://www.tieren-skive.dk også logge sig ind i systemet og kigge på deres skema og
fraværsoversigt.
Fra det kommende skoleårs start får eleverne og forældrene udleveret et helt personligt login til
E-protokollen. Dette giver forældrene en enestående mulighed for altid at følge med i deres barns fremmøde
– og følge op på situationen - hvis det ”halter” med fremmødet.
Sms ved fravær og automatisk generering af skema
Det nye protokolsystem har mange funktioner. Blandt andet kan det sættes til at sende en sms til elever eller
forældre, hvis eleven ikke er dukket op til time. Sms-teksten lyder sådan:
'Elev nr. xx, Jens Jensen, er ikke mødt på 10. Klasse Center Skive. Mød hurtigst muligt eller ring til
kontaktlæreren. Hilsen 10. Klasse Center Skive.'
Desuden har systemet den funktion, at elever og forældre – inden skoleårets start – kan lave elevens eget
skema hjemmefra. Det betyder, at eleven og forældrene i samråd med hinanden kan sammensætte nøjagtigt
det skema, som den unge har behov for, for at komme videre på ønske-ungdomsuddannelsen.

Webbaseret studiekalender
Som endnu et tiltag har TI’EREN fra det kommende skoleår valgt at indføre en elektronisk studiekalender
direkte på skolens eget website.
Denne kalender skal hjælpe de unge og forældrene med at holde styr på, hvilke og hvor mange lektier og
afleveringer eleverne har for, samtidig med at studiekalenderen kommer til at virke som et redskab til at vise,
hvis der eksempelvis er undervisningsaflysninger, skemaændringer osv.
I praksis betyder det, at alle lærere skriver alle lektier og afleveringer ind i kalenderen hver dag, så det hele
tiden er muligt at holde styr på de forskellige fags dagsordener – både fra skolen og hjemmefra.
Nyhedsfeed i kalenderen
For at sikre, at den enkelte elev eller forælder kan holde styr på lektier og afleveringer er det desuden muligt
at tilmelde sig et nyhedsfeed, hvor man hver morgen får tilsendt kalenderens dagsorden på mail. Tilmelding
til dette gøres direkte igennem en formular på skolens website.
Service eller selvhjælp?
Mange vil sikkert spørge, om man ikke går får langt for at servicere elever og forældre i forhold til fravær,
lektier og afleveringer, når man indfører disse redskaber? Er det ikke elevernes og forældrenes eget ansvar
at opdatere sig i forhold til den enkeltes skolegang?
Men her er svaret et entydigt ”nej” – for det er både en service men også en hjælp til selvhjælp.
I en verden hvor skolegang og uddannelse er vigtigere end nogensinde før – og hvor samfundet kræver, at
flere og flere gennemfører en ungdomsuddannelse - har vi som skole et stort ansvar for at hjælpe de unge
mennesker med at lære at holde styr på alle de informationer, de hele tiden bliver bombarderet med.
Unge menneskers verdener er i dag langt mere fragmenterede end tidligere – og det bliver hele tiden
krævet, at de skal tage stilling til mange forskellige spørgsmål, der har med fremtiden at gøre.
En af vores metoder til at afhjælpe denne fragmentation er altså at indføre disse nye tiltag på vores skole.
Se mere om E-protokol på
http://www.apricore.com
Se mere om E-protokol og TI’ERENS studiekalender på
http://www.tieren-skive.dk

