
Okul yönetiminin izni ile devamsızlık 
(olağanüstü izin) Mazeretsiz devamsızlık Hastalık, sakatlık vb. nedeniyle 

devamsızlık

Kurallar kimin için geçerlidir? 
Kurallar okullardaki tüm öğrenciler için geçerlidir. 

Mazeretsiz devamsızlık nedir? 
Mazeretsiz devamsızlık, çocuğunuzun geçerli olmayan bir sebepten ötürü veya okuldan izin 
almadan okula gitmemesi durumudur. Geçerli sebep, mesela hastalık olabilir.

Çocuğunuz hangi durumda evde kalabilir? 
Hasta olan çocuk evde kalabilir, fakat okula aynı gün haber vermeniz gerekir. Doktora veya diş 
hekimine gitmeye de izin verilir. Çocuğunuz özel durumlarda mesela büyük bir aile etkinliği 
olduğunda da eğer okul izin verirse evde kalabilir. Bunun dışındaki devamsızlıklar usulsüzdür.

Mazeretsiz devamsızlığın ekonomik sonuçları ne zaman olur? 
Okuldan izin almadığı müddetçe çocuğunuz hergün okula gelmelidir. Eğer çocuğunuz üç ay 
 süresince (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) okuldan %15 veya daha 
fazla mazeretsiz devamsızlık yaparsa üç aylık çocuk parasını kaybedersiniz. 

3 aylık süredeki %15 devamsızlık yaklaşık olarak 6 ile 9 güne karşılık gelir. Toplam gün sayıları 
farklıdır, çünkü her 3 aydaki okul günleri farklı olabilir. Örneğin, Temmuzdan Eylüle kadar olan 
3 aydaki %15 miktarı 6 gün olup, Ocak ayından Marta olan sürede bu oran 9 güne karşılık gelir.

Daha fazla bilgiyi sonraki sayfada okuyabilirsiniz ›

Üç çeşit devamsızlık 

Veli olarak, çocuğunuzun her gün okula gitmesi sizin sorumluluğunuzdadır 
Çocuğunuzun devamsızlığı olursa, size ödenen çocuk parası kesilebilir.

Çocuğunuzun devamsızlığı 
 konusundaki kuralları öğrenin



?

Çocuğumun, mazeretsiz devamsızlığı olduğunu nasıl anlayabilirim? 
Çocuğunuzun mazeretsiz bir devamsızlığı varsa okul yönetimi sizinle iletişime geçer. 
 Çocuğunuzun 3 ay içinde %10 mazeretsiz devamsızlığı olursa, bunun %15’e ulaşması 
 durumunda, gelecek 3 ay için çocuk parasını keseceği konusunda okul sizi uyaracaktır.

Çocuğum %15 veya daha fazla fazla mazeretsiz devamsızlık yaparsa ne olur? 
Eğer çocuk üç ay içinde %15 veya daha fazla mazeretsiz devamsızlık yaparsa (örneğin 
 Ocak - Mart) belediyeniz gelecek 3 aylık çocuk parasını kesmeye karar verebilir. 

Çocuk parası kesilmeden, çocuğumun devamsızlığını açıklamak için neler yapabilirim? 
Çocuk parasını kesmeden önce, belediye devamsızlık hakkında geçerli bir mazereti olup 
 olmadığını sorar. Eğer çocuk 12 yaşından büyükse belediye çocuğa sorar. 

Devamsızlık kuralları neden getirildi? 
Okul, çocuğun geleceği için önemlidir. Devamsızlık, okulu takip etmeyi zorlaştırır. ve 
 çocuğunuzun sosyal topluluğun bir parçası olmadığının bir işareti olabilir. Devamsızlık 
 konusundaki kurallar  çocuğunuzun okula gitmesini sağlamak içindir.

Okul çocuğuma nasıl yardım edebilir? 
Çocuğunuz belki de eğitimi takip edemediği için, sınıfta sorunları olduğu veya başka 
zorluklar  nedeniyle okula gelmiyordur. Çocuğunuzun okulu ile irtibata geçin ve beraber 
bir çözüm bulun. 

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim? 
Çocuğunuzun devamsızlığı hakkında bir sorunuz varsa okula sorabilirsiniz. 
uvm.dk/fravær adresinde kurallar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca belediyeden çocuğunuzun ve ailenizin gelişimi hakkında isim belirtmeden  
danışmanlık alabilirsiniz. Belediyenin adres ve telefon numaralarını buradan bulabilirsiniz:
borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen

