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SYGEFRAVÆRSPOLITIK
Grindsted Gymnasium & HF ønsker i størst muligt omfang at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer og
lægger derfor vægt på, at der er positiv opmærksomhed omkring fravær og tilbagekomst efter sygdom. Sygdomspolitikken har som
formål at understøtte disse intentioner.
I det følgende beskrives, hvad ledelsen og medarbejderen skal og kan gøre i forbindelse med sygefravær og sygdom.
Der skelnes mellem følgende kategorier:
1. Kortvarige sygdomstilfælde
2. Langvarig sygdom (mere end 14 dage)
3. Langvarige sygdomstilfælde, hvor der er risiko for, at den syge ikke kan genoptage arbejdet.

Sygemelding m.v.
Det er medarbejdernes ansvar at give skolen meddelelse om sygdom.
Sygemelding skal ske til skolens kontor tlf. 75 32 31 00 om morgenen mellem 7.30 og 7.45.
Berørte kolleger informeres. Hvis en medarbejder må forlade skolen i arbejdstiden på grund af sygdom, orienteres skolens kontor herom
og fraværstimerne betragtes som sygdom.
Raskmelding sker til skolens kontor så vidt muligt dagen før inden kl. 10.30.
Den raskmeldte udfylder en fraværsblanket med oplysning om varigheden og årsag. Blanketten afleveres på kontoret.

Lægelig dokumentation
Skolen vil ud fra en konkret vurdering af sagen enten bede om en såkaldt friattest eller en mulighedserklæring, jfr. reglerne om
mulighedserklæring i § 36a i lov om sygedagpenge.
Udgifter til lægelig dokumentation, som skolen forlanger, betales af skolen.

Hyppigt sygefravær
Ved hyppigt kortvarigt sygefravær (5-6 gange om året) er det rektor, der ud fra en helt konkret vurdering beslutter, hvorvidt en
medarbejder skal indkaldes til samtale.
Udgangspunktet er, at rektor/nærmeste leder tager initiativ til samtale med medarbejdere, der
har haft mere end sammenlagt 10 sygedage inden for de seneste 12 måneder.
har haft mere end 3 sygdomsperioder inden for de seneste 6 måneder.
Såfremt det besluttes at afholde en samtale skal medarbejderen indkaldes skriftligt og samtidig gøres bekendt med muligheden for evt.
at tage en bisidder (typisk tillidsrepræsentanten) med. Indkaldelsen til samtalen skal vedlægges en udskrift af medarbejderens
sygedagsliste.
Sygefraværssamtalen skal forsøge at klarlægge årsagen til det hyppige sygefravær og herunder drøfte eventuelle mulige initiativer til at
afhjælpe situationen.
Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges i
medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have udleveret kopi heraf.

Længerevarende sygdom
Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en tidlig opfølgning i forhold til
sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der p.g.a. langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste
arbejdet.
Medarbejderen har også selv et medansvar for, at der bliver opretholdt en konstruktiv kontakt og at der bliver indgået de nødvendige
aftaler.
Ved længerevarende sygdom holder rektor/medarbejderens nærmeste leder som udgangspunkt løbende kontakt med den sygemeldte
medarbejder efter nedenstående retningslinjer.
Senest efter 2 ugers sygefravær kontakter rektor/medarbejderens nærmeste leder telefonisk den sygemeldte medarbejder for at høre,
hvordan det går og om udsigten til raskmelding. Der laves notits om, at samtalen har fundet sted og notitsen lægges i personalesagen.
Hvis sygdomsforløbet varer mere end 14 dage, sender skolen en blomst, bog eller lignende.
Senest 4 uger efter første sygedag afholder rektor/medarbejderens nærmeste leder en sygefraværssamtale med medarbejderen. Den
sygemeldte indkaldes skriftligt til mødet og gøres bekendt med muligheden for at tage en bisidder med. Som udgangspunkt skal
samtalen afholdes på skolen, men såfremt pågældende pga. sygdommen er forhindret i at møde op, kan samtalen foregå pr. telefon.
Formålet med sygefraværssamtalen er at få afklaret, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, i den forbindelse
udfyldes eventuelt første del af den såkaldte mulighedserklæring (jfr. § 36a i lov om sygedagpenge).
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Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift indholdet af samtalen. Notatet lægges i
personalesagen og kopi afleveres til medarbejderen.
Skolen orienterer herefter medarbejderens bopælskommune om følgende:
Datoen for afholdelse af samtalen, om fraværet forventes at vare over eller under 8 uger, og om det er muligt, at medarbejderen
genoptager arbejdet delvist i sygdomsperioden (jfr. § 7a i lov om sygedagpenge).
Efter yderligere 6 ugers fravær efter sygefraværssamtalen vurderer rektor/medarbejderens nærmeste leder, om der er behov for en
opfølgende sygefraværssamtale. Proceduren ved afholdelse af et nyt møde er den samme som ved første sygefraværssamtale. Såfremt
det skønnes relevant kan andre deltage i dette møde (repræsentant fra bopælskommunen, egen læge eller andre).
Formålet med denne samtale er at belyse mulighederne for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet evt. på deltid eller eventuelt
andre ændringer til arbejdsvilkårene.
Afskedigelse på grund af sygdom
Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af hyppigheden og omfanget af sygefraværet
eller hvis medarbejderen er syg, og der ikke er udsigt til, at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet.
Særlige situationer
Hvis den sygemeldte medarbejder er i opsagt stilling og skal fratræde inden 8 uger efter den første sygedag, kan rektor/medarbejderens
nærmeste leder undlade at indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale.
Rektor/medarbejderens nærmeste leder vil endvidere efter en konkret vurdering kunne vælge at holde sygefraværssamtale på et
tidligere tidspunkt end efter 4 ugers fravær – f.eks. med nyansatte medarbejdere, hvor der kan opstå spørgsmål om afskedigelse på
grund af sygdom kort tid efter ansættelsen.
Såfremt en ansat ikke medvirker i kommunens behandling af sygesagen, således at dagpengeretten og hermed arbejdsgiverens adgang
til dagpengerefusion bortfalder, er skolen berettiget til at foretage modregning i den ansattes løn med et beløb svarende til dagpengene.

Drøftet i MIO den 12. december 2012.
Godkendt i bestyrelsen den 17. december 2012.

