
Sygemelding Odense kommune: (Dorte Uth Gydesen, dugyd@odense.dk) 

Sygemelding: 

Eleven skal sygemelde sig på elevplan inden kl. 7.00.  

Kl. 7.00 ser Helene på elevplan og skriver til Dorte, hvilke elever der er syge på dagen (og hvilket 

praktiksted, det drejer sig om).  

Hvis eleven bliver forsinket gælder samme procedure. 

Dorte kontakter derefter praktikstedet og giver sygemeldingen/forsinkelsen videre. 

  

Udeblivelse fra praktikken: 

Praktiksted kontakter Dorte, hvis de har en elev, der ikke er kommet. 

Dorte kontakter derefter Helene, der tager kontakt til eleven. Helene giver besked til Dorte om det videre 

forløb for eleven. 

Elev, der ikke trives, skal kontakte Helene eller Dorte. 

 

Sygemelding Nordfyns kommune: (Lisbet Knudsen, lgk@nordfynskommune.dk): 

Sygemelding: 

Eleven skal sygemelde sig på elevplan inden kl. 7.00, til praktikstedet + Lisbet Knudsen, tlf-nr. står i det 

velkomstmateriale de har fået tilsendt.  

Hvis eleven bliver forsinket gælder samme procedure. 

  

Udeblivelse fra praktikken: 

Praktiksted kontakter Lisbet, hvis de har en elev, der ikke er kommet. 

Lisbet kontakter derefter Helene, der tager kontakt til eleven. Helene giver besked til Lisbet om det videre 

forløb for eleven. 

Elev, der ikke trives, skal kontakte Helene eller Lisbet. 

 

Sygemelding Kerteminde kommune: (Lillian Matzen, lma@kerteminde.dk) 

Sygemelding: 

Eleven skal sygemelde sig på elevplan inden kl. 7.00.  

Kl. 7.00 ser Helene på elevplan og skriver til Lillian, hvilke elever der er syge på dagen (og hvilket 

praktiksted, det drejer sig om).  

Hvis eleven bliver forsinket gælder samme procedure. 

Lillian kontakter derefter praktikstedet og giver sygemeldingen/forsinkelsen videre. 

  

Udeblivelse fra praktikken: 

Praktiksted kontakter Lillian, hvis de har en elev, der ikke er kommet. 

Lillian kontakter derefter Helene, der tager kontakt til eleven. Helene giver besked til Lillian om det videre 

forløb for eleven. 

Elev, der ikke trives, skal kontakte Helene eller Lillian. 

 

Sygemelding Nyborg kommune: (Maj-Britt Bruun Madsen, mbm@NYBORG.DK) 

 

Sygemelding: 

Eleven skal sygemelde sig hos praktikstedet inden mødetid.                                                                                     

Praktiksted kontakter derefter Maj-Britt, og Maj-Britt giver Helene besked.  



Hvis eleven bliver forsinket gælder samme procedure.  

Udeblivelse fra praktikken: 

Praktiksted kontakter Maj-Britt, hvis de har en elev, der ikke er kommet. 

Maj-Britt kontakter derefter Helene, der tager kontakt til eleven. Helene giver besked til Maj-Britt om det 

videre forløb for eleven. 

Elev, der ikke trives, skal kontakte Helene eller Maj-Britt. 

 

Efter ugen med virksomhedsforlagt undervisning, vil Helene give samlet overblik til tovholdere over elever, 

der har været fraværende i praktikkerne.  

Tovholdere vil derefter følge op og have samtaler med de elever, der var fraværende med henblik på at tale 

med eleverne om grunden til fravær og evt. udfordringer der kan være for eleven ved at være i fast 

arbejde. 

 

 

 


