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SNACK (School Non-Attendance ChecKlist) 

I løbet af de SENESTE 4 UGER har dit barn været fraværende fra skole i X hele dage and X halve dage. Elever kan være 
fraværende fra skole af mange forskellige grunde. Vi vil gerne forstå grunden/grundene til at din søn/datter var 
fraværende.  Dit barns fravær er fremhævet i oversigten [hyperlink til oversigt eller en udskrevet oversigt med de sidste 
4 uger]. Under denne oversigt er der en liste med årsager. For hver hele eller halve dags fravær, vælg den årsag, der 
bedst forklarer fraværet. For eksempel, hvis dit barn var fraværende d. 7. november på grund af ekstreme vejrforhold 
skal du skrive ”14”, som årsagen til fraværet den dag. Hvis årsagen til dit barns fravær ikke er på listen, så skriv ”15” og 
beskriv årsagen til fraværet i den tilhørende rubrik. Måske kan din kalender eller mobiltelefon hjælpe dig med at huske 
(f.eks. lægebesøg, helligdage). 

 

Årsag Eksempler 
 

Mit barn: 
 

 

1. havde en aftale • en lægetid 

• en tid ved en specialist (hudlæge, psykolog, tandlæge) 

2. var syg  • var forkølet eller havde influenza. Havde astma. 

• var på hospitalet. 

3. var modvillig eller nægtede • han/hun sagde at det var svært at komme i skole eller at være i skole hele 
dagen. 

• han/hun virkede ked af det/angst/bange for skolen. 

4. skippede/skulkede/pjækkede 
 

• han/hun tog afsted til skole men mødte ikke op 

• han/hun forlod skolen uden tilladelse 

Jeg eller min partner: 
 

 

5. gav mit barn en fridag • for at give ham/hende ro 

6. holdt mit barn hjemme af 
andre årsager 

• så han/hun kunne hjælpe til hjemme 

• fordi skolen ikke hjælper ham/hende 

7. arrangerede ekstra ferier • for at holde familieferie i skoletiden 

Vores familie 
 

 

8. havde en presserende situation • en begravelse 

• nogen i familien kom på hospitalet 

9. havde andre problemer 
 

• bilen brød sammen 

• nogen i familien havde en lægeaftale  

10. havde en religiøs højtid eller en 
kulturel begivenhed 

• muslimsk helligdag 

• kinesisk nytår 

Skolen: 
 

 

11. var lukket • helligdag/skoleferier 

• pædagogisk dag/kursusdag for lærerne 

12. sendte mit barn hjem på grund 
af hans/hendes opførsel 

• han/hun blev suspenderet eller bortvist fra skolen 

• han/hun blev bedt om at forlade skolen resten af dagen 

13. bad mit barn om at blive væk 
fra skolen 

• fordi skolen ikke kunne tage hånd om mit barns behov 

• fordi skolen ikke kunne sørge for mit barns sikkerhed på skolen 

Andet: 
 

 

14. vejrforhold • sne, oversvømmelse, storm 

15. andre årsager (beskriv venligst i denne rubrik) 
 
 
 

 

 


