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Fravær fra skolen
Læs mere om hvornår fravær fra skolen er lovlig t eller ulovlig t
Det er forældrenes ans var at medvirke til, at ens
barn opfylder undervis nings pligten. Hvis ens barn
ikke kan komme i s kole, s kal forældrene derfor
pers onligt eller s kriftligt fortælle s kolen om
års agen til fraværet.

Det er formelt s et s kolelederens ans var at pås e,
at alle elever, der går på s kolen, deltager i
undervis ningen, s elvom det i dagligdagen er
klas s ens lærere, der regis trerer fraværet.

Skolen kan bede om en
læg eerklæring ved læng ere t ids
s yg dom

Fravær fra s kolen inddeles i tre grupper:
Fravær på grund af s ygdom

Hvis et barn er fraværende fra s kolen på grund af
s ygdom i mere end 15 s koledage, kan s kolen bede
om en lægeattes t. Det s ker is ær i tilfælde, hvor der
kan være tvivl om, hvorvidt fraværet s kyldes
egentlig s ygdom. Der er i lovgivningen ikke taget
s tilling til, hvem der betaler for lægeattes ten, men
praks is på området er, at den betales af s kolen,
hvis det er s kolen, der har bedt om den.

Fravær med s kolelederens tilladels e
(eks traordinær frihed)
Ulovligt fravær

Folkes kolen s kal kont rollere, om
eleverne er i s kole
Skolen s kal dagligt regis trere fraværende elever
og dermed kontrollere, at eleverne er i s kole.
Fraværet regis treres elektronis k i s kolens
elevadminis trative s ys temer.

Hvis noget tyder på, at dit barns s ygefravær har
års ag i undervis ningen eller i forholdet til
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kammeraterne, er det s kolelederens ans var
hurtigs t muligt i s amarbejde med forældrene at
kortlægge problemerne og udarbejde et
løs nings fors lag. Hvor det er relevant, kan der
trækkes på s kolens res s ourcenetværk, f.eks . PPR,
SFO, Ungdommens Uddannels es vejledning, den
kommunale s undheds tjenes te eller andre
ins titutioner.

fraværet og udarbejde en handleplan. Det er ogs å
s kolens ans var at s ikre, at forældrene er
orienteret om deres barns fravær.
Skyldes fraværet, at eleven har faglige eller
ps ykis ke vans keligheder i s kolen, s kal s kolen
s amarbejde med eleven og forældrene om at
kortlægge problemerne og udarbejde
løs nings fors lag, eventuelt i s amråd med PPR.

Skolen s kal org anis ere
s yg eundervis ning ved
læng erevarende f ravær
Hvis et barn ikke kan komme i s kole på grund af
længerevarende s ygdom, s kal s kolen henvende
s ig til forældrene med henblik på at vurdere
behovet for s ygeundervis ning. Skolen s kal
henvende s ig til forældrene s enes t 15 s koledage
efter, at eleven s ids t deltog i undervis ningen.
Opholder eleven s ig i hjemmet, er det
s kolelederens ans var, efter s amråd med
forældrene, at s ørge for, at den nødvendige
undervis ningen iværks ættes . Undervis ningens
indhold s kal s å vidt det er muligt være i
overens s temmels e med s kolens læs eplaner og
undervis nings planer.
Opholder eleven s ig på et s ygehus eller en anden
ins titution, s kal s kolens leder s ikre s ig, at eleven
modtager undervis ning.

Skolen kan g ive t illadels e t il f ravær
uden f or de f as t lag t e f erier
Skolen kan give tilladels e til, at et barn holder
eks traordinært fri på s koledage f.eks . i forbindels e
med ferie eller s ærlige arrangementer i familien.
Skolelederen s kal ud fra gældende bes temmels er
overveje den eventuelle tilladels e ud fra en
konkret vurdering af barnets behov for at holde fri,
s ammenholdt med det afbræk i undervis ningen,
s om et fravær indebærer.

Ulovlig t f ravær
Ulovligt fravær er fravær, der ikke s kyldes s ygdom,
herunder fravær, der ikke gøres rede for af
forældrene, s amt fravær, s om s kolelederen ikke
har givet tilladels e til.
Reglerne s iger, at hvis en elev udebliver fra
undervis ningen uden gyldig grund, s kal s kolen
s traks tage kontakt til forældrene for, s ammen
med familien, at afdække års agerne til
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