
1 Öğrenci devamsızlığı- ortak bir sorumluluk 

  

 

 

 

Bu rehberin içinde ülke genelinde ki ve Hılleroed belediyesinde ki devamsızlık  kuralları ve çalışma 
esaslarıyla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 
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Hillerød Belediyesindeki tüm okulların kendilerini sosyal ve akademik bütünlüğün bir 
parçası olarak görmeleri önemlidir. Yüksek gelişme imkanı sunan öğrenme ortamı 
sağlamak için çalışıyoruz  
Bir öğrenci için devamsızlığın akademik kazanım, gelişim ve aynı zamanda sınıftaki 
birliktelik açısından olumsuz sonuçları olabilir. . Bu nedenle Hillerød Belediyesinde 
endişe verici ve yasadışı devamsızlıkları ele almaya odaklanıyoruz. Bu hem okul hem 
de ebeveynler tarafından paylaşılan bir sorumluluktur.   
Danimarka Parlamentosu ilkokulda devamsızlık kurallarını yürürlüğe sokmuştur, bu 
da çocuğunuzun bir çeyrek dönem boyunca yüzde 15 yasadışı devamsızlığı olması 
durumunda çocuk ve gençlik ödeneğinin bir çeyrek dönem  durdurulacağı anlamına 
gelir .  
Öğrenci devamsızlığını ele alan Hilleroed belediyesinin çalışma esasları, kanunlarla 
beraber burada gözden geçirilmiştir. 

Devamsızlığın nedenini okula ne zaman bildirmelisiniz ? 

Ebeveyn olarak çocuğunuzun okula gelip gitmesinden eğitime katılmasından  siz 
sorumlusunuz. Çocuğunuz öğretime katılmamışsa, bunu Aula'ya mümkün olan en 
kısa sürede yazılı olarak bildirmelisiniz. 
Okulun kayıt altına alması açısından devamsızlığın ilk günü ya da 3 gün içinde sebep 
bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde, devamsızlık yasadışı bir devamsızlık olarak 
kaydedilir. Bazı özel durumlarda makul bir zaman içinde haber verebilirsiniz. Örneğin 
çocuğunuz acil hastahaneye yatmış ise ve buna  benzer durumlarda. 

Yasal devamsızlık mı ya da yasal olmayan devamsızlık mı? 

Okul, öğrencilerin öğretime katılıp katılmadığını kontrol eder. Bu, dijital olarak 
devamsızlık kaydı ile yapılır ve üç ana başlık altında  ayırt edilir : 

1. Hastalık, sakatlık vb. nedeniyle devamsızlık (yasal devamsızlık)        

2. Mazaret nedeniyle izin alınarak yapılan devamsızlık (yasal devamsızlık)        

3. Yasal olmayan devamsızlık       

1. Hastalık, sakatlık vb. nedeniyle devamsızlık    

Bu tür devamsızlık, öğrencinin bulaşıcı hastalık, sağlık ve refahı açısından derse 
katılamadığı durumlarda kullanılır. 

Çocuğun devamsızlığı 2 haftayı geçerse okul müdürü rapor isteyebilir . Ebeveyn 
olarak rapor talebine cevap vermezseniz, devamsızlık yasal olmayan olarak 
kaydedilir.   

Sakatlık ve benzerleri tanımı hem belli tanıları hem de şu durumda ki sakatlıkları 
kapsar: otizm, ADHD, zeka geriliği, beyin özürlülüğü,engelli, psikolojik ve sosyal 
engellere sahip mesela yeme bozukluğu, korku ve kendine zarar verme durumları. 
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2. Mazaret izni 

Müracaat ettiğiniz takdirde okul müdürü mazaret izni verebilir . Mazaret izni  
genellikle ailedeki özel etkinliklerle bağlantılı olarak veya normal okul tatilleri 
dışındaki tatillerde tatil yapmak için bir istekte bulunulursa verilir. 

Müdür, kararını hem öğrencinin kendisini  hem de sınıfın geri kalanını dikkate alarak 
somut bir değerlendirmeye dayanarak alır. Başlıca amaç öğrenciler her gün okula 
devam etmek zorundadır ve bu nedenle okul müdürünün mazaret izni vermek 
konusunda geri durması gerekir . 

Müdür mazaret izni için izin verirse, yasal devamsızlıktır.   

3. Yasal olmayan devamsızlık  

Hastalık, özürlülük veya benzerleri nedenler söz konusu değilse veya okul müdürü 
mazaret izni vermediyse, öğrencinin devamsızlığı yasal sayılmaz.  

Yasal olmayan devamsızlık durumunda okul devamsızlığın nedenini araştırmak için 
hemen aileyle iletişime  geçer. 

Diş hekimi ve doktor ziyaretleri   

Ayrıca diş doktoru ve aile hekimi  ziyaretlerini de kaydetmekteyiz, bu devamsızlık 
Aula'ya yazılı olarak bildirildiği sürece yasaldır .   

Sabahları derse geç gelme 

Öğrencinin sabah geç gelmesi durumunda da kayıt giriyoruz. Eğer mazur görülebilir 
bir neden varsa, devamsızlık yazılmaz. Örneğin, toplu taşımada gecikmeler veya 
ailede ciddi bir hastalık nedniyle olabilir . 

Eğer oldukça fazla geç kalma durumu varsa ve geçerli bir mazaret yoksa yasal 
olmayan devamsızlık olarak kayda geçer. 

Devamsızlığı ne zaman kaydederiz?  

Devamsızlık ilk derste günlük olarak kaydedilecektir. Buna ek olarak 7-10. Sınıflardaki 
öğrenciler için, son derste devamsızlık da kaydedilir.   

Son dönem Grønnevang skole, Hillerødsholmskolen ve 10. Klasseskolen da ders 
devamsızlığı esas alınır. Burada, son sınıflarda devamsızlık  her ders için  kaydedilir.   

Tün gün veya yarım gün olarak devamsızlık 

İlk derste yoklamada not edilen yasal olmayan devamsızlık tüm gün devamsızlık 
olarak kaydedilir. 7. ve 10. Sınıflar ise, ilk ders yoklamada var fakat son dersde izinsiz 
olarak devamsızlık yapmış ise yarım gün devamsızlık sayılır. 
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Eğer çocuğunuzun bir çeyrek dönemde yüzde 15 yasal olmayan devamsızlığı var 
ise, bir çeyrek dönem çocuk ve gençlik parası kesilir. 
Eğer çocuğunuzun bir çeyrek dönemde yüzde 15 ve üstü devamsızlığı var ise, okul 
idaresi yönetime bildirmek zorundadır. Yönetim  davaya bakar ve çocuk ve gençlik 
parasının durdurulmasıyla ilgili bir karara varır. 
Bir karar verilmeden önce, yönetim hem ebeveynleri hem de 12 yaşın üzerindeki 
öğrencilerei dinlemek zorundadır . Bu şekilde, devamsızlığın doğru kaydedilmesi 
sağlanmış olacaktır. 
Bir çeyrek dönem takvim yılını izler, bu nedenle farklı dönemler de okul günü 
sayısında farklılıklar vardır. O yüzden, yüzde 15 yasal olmayan devamsızlığa ulaşmak 
için gereken gün sayısında farklılıklar olabilir .   
Eğer yönetim, çocuk ve gençlik parasını durdurmaya karar verirse, bu bir çeyrek 
dönem için geçerlidir. Bu nedenle yönetim , çocuk ve gençlik yardımını durdurmak 
ve yeni bir karar alınabilmesi için okuldan yeni bir bildirim almalıdır . 
Eğer bir öğrenci yüzde 10 ve üzeri devamsızlık yapmış ise ebeveyn olarak size mali 
yaptırımları hakkında bilgi verilir, böylece öğrencinin bir an önce derslere devam 
etmesi sağlanmış olur. 

Hillerød Belediyesinin endişelendiren devamsızlığa uyguladığı prosedür  

Öğrenci devamsızlığının doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamanın yanı sıra, okul, 
sürekli olarak toplam devamsızlığın ne zaman bir öğrencinin gelişimi ve okul süreci 
için endişe verici boyutlara geldiğini değerlendirir. 

Hillerød belediyesinde, yüzde 15 veya daha fazla devamsızlık, devamsızlığın yasal 
veya yasal olmayan  olarak kaydedilmiş olmasına bakılmaksızın endişe verici kabul 
edilmektedir. Buna ek olarak, bir dönem çeyrekte 3 gün devamsızlık  endişe verici 
olarak kabul edilir . Bu nedenle, endişe verici devamsızlıklar bulunursa, öğrencinin 
derse katılımını güçlendirmek için bir dizi girişim başlatılır.   

Dört prensip üzerinden çalışıyoruz:  

• Erken eylem           

• Devamsızlık verilerinin sistematik kullanımı           

• Ev ile iletişim ve erken müdahale             

• Uzman kişilerin dahil edilmesi   
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