
Sygefravær på Nordstrandskolen 
 

 

Sygefraværet på skolen (inkl. SFO’en) er faldet betydeligt. Det har betydning både for trivslen og 

økonomien.  

 

Trivsel 

I den 12 måneders periode hvor sygefraværet var højest (SEP 2017 – AUG 2018) sammenlignet 

med den 12 måneders periode hvor sygefraværet var lavest (SEP 2018 – AUG 2019), er fraværet 

faldet fra 1.996 til 1.226, svarende til 38,6 %. 

 

Man kan opgøre sygefraværet på mange andre måder (se underbilag A), men fælles for dem alle er, 

at sygefraværet er faldet betydeligt. 

 

Det er en vigtig udvikling for en del af grundlaget for den økonomiske handlingsplan, som skolen er 

på, forudsætter et fald i sygefraværet.  

 

Økonomi 

For at beregne besparelsen for skolen kan man ikke bruge de samme tal som overfor, da ikke alle 

medarbejderkategorier fordrer vikardækning. 

 

Her er set på udgifterne til vikarer i skoledelen fraregnet udgiften til barselsvikarer men inklusiv 

sygedagpengerefusioner. 

 

Af vedlagte underbilag B kan man se, at udgiften til vikarer stiger i starten af 2019 mod så at falde i 

7. periode. Periode 8 dækker sidste halvdel af juni og periode 7 dækker medio maj til medio juni. 

 

Der er således et markant fald i vikarudgifterne fra periode 6 til 7, et fald svarende til 35 %. 

Umiddelbart ser faldet for sidste halvdel af juni (periode 8) endnu mere markant ud, men 

erfaringsvis er der ikke meget sygdom lige op til sommerferien. 

 

Det tyder således på, at også vikarudgifterne falder, og det bliver spændende at følge udviklingen de 

næste måneder, hvor sygefraværet traditionelt plejer at stige. 
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Underbilag A. Udviklingen i sygefravær 
 

 

- både skole og SFO, alle ansatte men kun sygdom og kun sygdomsdag, dvs. ekskl. 

weekender o.a. (perioden SEP 2017 – AUG 2018 er basis). 

 

- Hvis man sammenligner skoleåret 2017/8 med 2018/19 er antallet af sygedage faldet fra 

1.926 til 1.283. Det svarer til et fald på 643 eller 33,4 %. 

 

- Hvis man sammenligner 1. halvår 2018 med 1. halvår 2019 er antallet af sygedage faldet fra 

1.059 til 533. Det svarer til et fald på 526 eller 50,3 %. 

 

- Hvis man sammenligner august 2018 med august 2019 er antallet af sygedage faldet fra 151 

til 94. Det svarer til et fald på 57 eller 37,7 %. 

 

- Hvis man sammenligner 12 måneders perioder fra juli 2017 og frem ser ændringerne ud som 

i nedenstående tabel: 

 

Periode  Antal                  Ændring i % 

                  Sygdomsdage  

 

JUL 2017 – JUN 2018 1.806  - 9,5 

AUG 2017 – JUL 2018 1.926  - 3,5  

SEP 2017 – AUG 2018 1.996    0 

OKT 2017 – SEP 2018 1.942  - 2,7 

NOV 2017 – OKT 2018 1.929  - 3,6 

DEC 2017 – NOV 2018 1.922  - 3,7 

JAN 2018 – DEC 2018 1.808  - 9,4 

FEB 2018 – JAN 2019 1.789  - 10,4 

MAR 2018 – FEB 2019 1.757  - 12,0 

APR 2018 – MAR 2019 1.670  - 16,3 

MAJ 2018 – APR 2019 1.611  - 19,3 

JUN 2018 – MAJ 2019 1.512  - 24,2 

JUL 2018 – JUN 2019 1.408  - 29,5 

AUG 2018 – JUL 2019 1.283  - 35,7 

SEP 2018 – AUG 2019 1.226  - 38,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


