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Danske Gymnasier efter ny undersøgelse:
Minister overdriver elevers pjæk og fravær
Det står slet ikke så
slemt til med gymnasieelevernes fravær, som
undervisningsministeren får det til at
lyde som om, viser ny
undersøgelse fra Danske
Gymnasier.
STEEN A. JØRGENSSEN
Steen.A.Jorgenssen@jp.dk

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sparker en
åben dør ind med sit krav til
landets gymnasier om at
nedbringe elevernes fravær.
Sådan lyder svaret fra gymnasiernes interesseorganisation, Danske Gymnasier,
som med en ny fraværsundersøgelse i hånden afviser,
at det står så slemt til med
pjæk og fravær, som ministeren påstår.
»Så er det virkelig indsatsen mod fravær, vi skal bruge
en masse kræfter og administrative ressourcer på, når vi
rent faktisk allerede er i gang
med at løse opgaven ret samvittighedsfuldt?« spørger formand og rektor på Geﬁon
Gymnasium i København,

Birgitte Vedersø, retorisk. Baseret på svar fra 70 gymnasier
viser Danske Gymnasiers
egen undersøgelse, at det
gennemsnitlige fysiske fravær er faldet støt fra 8,4 pct. i
2010 til 7,7 pct. i 2017. Det
skriftlige fravær er tilmed
blevet halveret fra 10,4 til 5,2
pct.
Og tallene er endda højere,
end elevernes reelle fravær,
da mange gymnasier registrerer fravær for hele undervisningsmodulet, selv om
eleven blot kom nogle få
minutter for sent til timen.
»Undersøgelsen bekræfter
den fornemmelse, som jeg
tror, mange rektorer har;
nemlig at fraværet er nedadgående. Det glæder vi os meget over,« siger Birgitte
Vedersø.
For nylig lancerede Merete
Riisager fem konkrete initiativer, der skal stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær,
der kan gå ud over deres
karakterer.
En stikprøveundersøgelse
fra Undervisningsministeriet, som ikke direkte kan sammenlignes med Danske
Gymnasiers undersøgelse,
viste, at det gennemsnitlige
fravær i det almene gymnasi-

um er ca. 15 pct. på hf, og ca.
9 pct. i de ældste årgange på
stx.
Det er alt for højt, fastslog
Merete Riisager over for
Jyllands-Posten i begyndelsen af maj.
»Det
er
simpelthen
skredet, og det går ud over
studiekulturen og det faglige
niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes,«
sagde hun. Allerede fra næste
skoleår skal gymnasierne
derfor begynde at opsætte et
obligatorisk mål for, hvor
meget elevernes fravær skal
nedbringes. Desuden skal de
offentliggøre deres fraværstal og indføre ensartet registrering over hele landet.

»Irriterende«
Svarene i Danske Gymnasiers fraværsundersøgelse
viser imidlertid, at 74 pct. af
gymnasierne allerede benytter måltal for fravær, og at 89
pct. har indført initiativer til
at nedbringe fraværet inden
for de seneste fem år.
Merete Riisager vil dermed
løse en opgave, som allerede
er godt i gang med at blive
løst, mener Birgitte Vedersø.
Hun er bekymret for, at offentlige fraværslister kan bli-
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Er det virkelig
indsatsen mod
fravær, vi skal bruge
en masse kræfter og
administrative
ressourcer på?
Birgitte Vedersø,
rektor på Geﬁon Gymnasium

Er der virkelig et problem med gymnasieelevers pjæk? Ja, mener
Merete Riisager (LA). Nej, mener Danske Gymnasier.
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ve et usundt konkurrenceparameter, hvor de hårdest
socialt belastede gymnasier
vil få endnu sværere ved at
tiltrække elever. Samtidig
skal gymnasierne bruge kræfter på at validere tallene, før
de kan offentliggøres.
»Det er en irriterende administrativ ressource at skulle bruge, når vores tal faktisk
viser, at det ikke er nødvendigt,« siger hun.
På grund af travlhed var
det ikke muligt at få et inter-

view med Merete Riisager fredag, men Undervisningsministeriet oplyser, at hun
fastholder sine fem initiativer – en beslutning, som
Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl
(LA), er helt enig i. Han ser
kampen mod fravær som en
del af en »nødvendig værdikamp« for disciplin i uddannelsessektoren.
»Slapheden har bredt sig,
og der er brug for at droppe
berøringsangsten,«
siger

Ulve vandrer ikke kun
fra Tyskland til Danmark. De vandrer også den anden vej.
Det fastslår de forskere, der følger de
danske ulve nu. Inden
for en måned er der
fundet dna-spor fra
tre danskfødte ulve i
Slesvig-Holsten, skriver Naturhistorisk
Museum Aarhus på sin hjemmeside. Der
er tale om tre af de otte ulvehvalpe, som
kommer fra Ulfborgkoblet, der ﬁk mindst
otte hvalpe i foråret 2017 i Vestjylland.
Den ene udvandrede hvalp, en hunulv, er
bekræftet død. Den blev fundet død efter
påkørsel nordvest for Hamborg den 12.
maj. Derudover har man identiﬁceret en
han- og en hunulv ved dna-prøver fra
nedlagte får. Hanulven er dokumenteret i
to tilfælde nord for Kielerkanalen og nær
det sted, hvor den ene hunulv blev påkørt, hhv. den 6. og 11. maj. Man har
fundet spor fra den anden hunulv i Ditmarsken den 13. maj.
rome

Udbud af lufthavne i Grønland
udskydes efter debat om længde
Landingsbaner: Den danske regering følger anlæg af tre luft-
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havne i Grønland meget nøje. Udbuddet udskydes nu
midlertidigt. Det er et spørgsmål om længden på landingsbaner i Grønland, der nu får Kalaallit Airports til at udskyde udbuddet. Det skriver bestyrelsen i lufthavnsselskabet,
der er stiftet af selvstyret. »(Det, red.) har til formål at give
parterne mulighed for at tilvejebringe den fornødne afklaring af grundlaget for udbuddet,« siger bestyrelsesformand
Johannus Egholm Hansen i en pressemeddelelse.
/ritzau/

han. Henrik Dahl er samtidig
skeptisk over for Danske
Gymnasiers tal, fordi gymnasierne ikke nødvendigvis opgør fraværet på samme måde.
Derfor er det svært at sige
noget ﬁrkantet om fraværet,
mener han og tilføjer, at 7,7
pct. stadig lyder af meget.
»Tilbage står, at mange
gymnasielærere
oplever
problemer med fravær. Der er
der behov for at droppe
berøringsangsten,«
siger
han.

Flere forsøg på
selvmord i
Ellebæk
Rør tildækkes: Der bliver

nu iværksat konkrete tiltag for at undgå selvmordsforsøg i Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland. Det sker, efter at
Folketingets Ombudsmand har indhentet ﬂere
eksempler, hvor de indsatte i udlændingecentret
har forsøgt at tage livet af
sig ved hjælp af fritliggende rør i lofterne. »Disse sager synes at vise et
mønster, og det er naturligvis helt centralt at forebygge selvmord blandt
indsatte. Jeg har derfor
med tilfredshed noteret
mig, at rørene nu bliver
inddækket, så den form
for selvmordsforsøg fremover kan undgås,« siger
ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.
rome

Politiet beklager
forkerte
fartbøder
Forveksling: På grund af

en fejl har hundredvis af
bilister siden 2015 modtaget fartbøder, selv om
de muligvis overholdt hastighedsgrænserne. Det
oplyste Rigspolitiets Nationale Færdselscenter fredag og beklagede fejlen.
Den skyldes, at politiet i
nogle tilfælde har forvekslet personbiler med lastbiler.
rome

