
HVAD KOSTER EN TABT ELEV? 
UMS Fraværsregistrering er et redskab til uddannelsessektoren, der gør det nemt at holde 
styr på fravær. Via et brugervenligt interface har skolens ledelse, studieadministration, 
studievejledere og undervisere al data om elevernes fravær til rådighed. Alle data er 
live og den indsigt de giver, gør det muligt gøre en aktiv indsats over for elever ganske 
tidligt i forløbet, så fravær forebygges og formindskes. 
 
PISK DEM MED EN GULEROD 
Allerede få minutter efter der er registreret fravær, vil de fraværende elever opleve en 
reaktion fra skolen; Eleverne modtager staks en automatisk genereret SMS fra skolen 
omkring det manglende fremmøde. 

Retorikken i SMS’en er positiv og i øjenhøjde, så eleverne lokkes tilbage til timerne. Hver 
SMS er forskellig så de virker personlige. 

Der er lagt vægt på den gode tone i UMS Fraværsregistrering. Frem for et hævet øjenbryn, 
inviteres eleven tilbage til timerne. Du kan styrke kontakten ved at tilpasse og personliggøre 
SMS beskederne fra skolen i backend delen.

Jo mere relevant kommunikationen til eleven er, desto større er effekten. Pointen er at skabe 
stærkere tilknytning til skolen og at få eleven tilbage i klasselokalet så hurtigt som muligt.

UMS Fraværsregistrering
Nemmere registrering, statistik og SMS

FOREBYG OG FORMINDSK FRAVÆR

• Brugervenligt web interface 

• Alle data er ved hånden for skolens ledelse, 
studieadministration, studievejledning og 
undervisere i et statistisk interface 

• Adskilt portal, hvor forældre eller andre kan 
følge med 

• Undervisere kan indsætte noter ved hver 
enkelt elev, som kan læses af andre med 
adgangsrettigheder 

• Undervisere kan fraværsregistrere for flere 
lektioner eller en hel dag ad gangen, hvis dette 
er relevant 

• Elevens SMS (sygemelding) kan ses via web 
interfacet 

• Er klassen på studietur, eller er en underviser 
på barsel, kan skolens administrative personale 
opsætte undtagelser, når der ikke skal 
fraværsregistreres 

• Understøtter kortsystem, hvor man kører kort 
gennem terminal for fremmøde 

• Forskellige SMS’er hver gang en elev ikke 
dukker op, så det virker mere personligt 

• Få helt præcise oplysninger, idet alt er live data



HURTIGT OG NEMT: FRAVÆRSREGISTRERING I APP’EN
Den allerhurtigste løsning i hverdagen er at fraværsregistrere via UMS Skole App. I stedet for at 
skulle starte computeren op, kan underviseren hurtigt tage mobilen frem, fraværsregistrere og skabe 
sig et overblik over klassen.

Det er enkelt og nemt, og det betaler sig at være bevidst om tidsressourcer. Hvis hver underviser kan 
spare minutter pr. gang der fraværsregistreres i UMS, bliver det hurtigt til mange timer på et skoleår.

OMFATTENDE STATISTIK INTERFACE GIVER OVERBLIK

OVERBLIK OG EFFEKTIVITET VIA STATISTIK 
Det statistiske interface viser live data og giver derfor et præcist billede af elevernes fremmøde. 
Statistikken kan bruges af skolens ledelse, undervisere og studieadministrative personale samt af 
forældre og elever til at få overblik og være på forkant med udviklingen i fraværet. 

Har man en samtale med en elev angående fravær, kan elevens statistik åbnes og bruges aktivt 
under samtalen. 

SYGEMELDING PÅ SMS SOM AUTOMATISK REGISTRERES I UMS 
Elever, samt forældre til syge elever, kan indsende en sygemelding via SMS ved brug af det 
mobilnummer, som skolen har registreret for eleven. Det vil sige, at det ikke er nødvendig at ringe 
til skolen og melde sig syg eller at skrive forklarende SMS’er til underviseren.  

Sygemeldingen registreres automatisk i UMS og fremgår af fraværsstatistikken. Underviseren kan 
se sygemeldingen i systemet, når timen starter, og eleverne skal afkrydses som fremmødte eller 
fraværende. 

Underviseren kan indsætte noter om eleven, som kan ses af andre, relevante undervisere, såfremt 
de har rettigheder dertil. 

FRAVÆRSREGISTRERING: BASIS, UDVIDET OG KORT SÅ SKAL DU BLOT MARKERE ELEVERNE

Basis:  Fraværsregistrering via web og tilbageskrivning til studieadministrativt system 
(hvis understøttet)

Udvidet: SMS-udsendelse, statistik og forældreportal
Kort: Integration med kortsystem til komme/gå-registrering


