Gældende fra 2. december 2019

Fraværsregler særskilt for Blomsterbinderuddannelsen
– under lov om Åben Uddannelse
Blomsterbinderuddannelsen er tilrettelagt som et 16 ugers fuldtidsforløb. Formålet med uddannelsen er at
sætte eleven i stand til at varetage grundlæggende blomsterbinderopgaver. Den uddannede skal have
grundlæggende færdigheder inden for binderihåndværket og have kendskab til brancheforhold. Den
uddannede skal desuden have kendskab til planter og afskårne blomster.
For at opnå dette kendskab er der mødepligt på uddannelsen. Ved fravær er eleven forpligtet til
selvstændigt at opnå kendskab til pensum for fraværsperioden, med vejledning fra underviser.
Fravær meldes skriftligt til underviseren via SMS eller mail inden undervisningens start. Alt fravær
registreres og betragtes med alvor. Ved fravær på over 15 % vurderes det i det enkelte tilfælde, om eleven
kan indstilles til den afsluttende prøve.
Godkendt fravær
Har du brug for at få fri fra undervisning af helt særlige grunde, så skal du spørge din underviser om lov
inden. Når I er enige om, hvor lang tid du skal være fraværende, så noteres du med lovligt/godkendt fravær
for de aftalte timer. Hvis du bliver syg skal det altid meddeles til underviseren.
Ved længerevarende sygdom eller hyppigt forekommende sygdom kan du blive bedt om en lægeerklæring.
Skolen refunderer din udgift ved fremvisning af kvittering. Bliver sygdomsforløbet så omfattende, at din
lærer vurderer, at du ikke kan nå alle læringsmålene på uddannelsen og dermed blive indstillet til eksamen,
skal en vejleder involveres, så I får lagt en plan for resten af din uddannelse.
Ulovligt/ikke-godkendt fravær er timer, hvor du ikke er i skole, og som ikke er aftalt med din lærer.
Fravær gælder både egen sygdom, barns sygdom, møder, tandlæger og anden form for fravær. Ved
planlagt fravær ved lægebesøg eller andet skal underviseren altid inddrages inden, således at det sikres, at
pensum kan opnås. For sent fremmøde til en undervisningslektion udløser fravær.
Fritagelse for undervisning
Skolen kan fritage eleven for dele af undervisningen, hvis eleven kan dokumentere tilsvarende
forudsætninger. Ved afgørelsen tager skolen tillige stilling til, om fritagelsen omfatter tilhørende prøver.

