
 
 

PRINCIP O  

ELEVERS FRAVÆR FRA UNDERVISNINGEN 
 
I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Det betyder, at børn i den undervisningspligtige alder har pligt 
til at deltage i undervisningen, og at det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem til og 
deltager i undervisningen. Det er ikke altid en nem forældreopgave, og når den bliver svær, vil skolen gerne 
hjælpe med at tage hånd om situationen. 

Hvis eleven har et højt fravær i skolen, kan det være svært at følge med i undervisningen og i sidste ende 
gøre overgangen til en ungdomsuddannelse vanskelig. Et højt fravær er også bekymrende, fordi det kan 
skyldes trivselsproblemer eller ligefrem skabe dem. Der findes ikke to ens forløb for familier, der er inde i 
en hård periode, hvorfor hver enkelt fraværsforløb håndteres individuelt, hvor skolen omsorgsfuldt skeler til 
elevens trivsel og faglige udvikling.  

FRAVÆR KAN UNDGÅS GENNEM GOD DIALOG  
For at sikre at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, vil vi meget gerne i dialog med 
familien, hvis elevens fravær overstiger 15% inden for et rullende kvartal på året, eller hvis fraværet er 
sammenhængende over en periode på mere end 2 uger. Dialogen startes med en skriftlig besked fra 
klasselæreren over intra (som gemmes i elevmappen), der kunne se således ud:   

Kære XXX  
XX har desværre efterhånden et fravær på et bekymrende niveau, så jeg vil meget gerne i dialog med jer 
om dette. I er meget velkommen til at dele jeres tanker om situationen med mig her på intra, eller vi kan 
mødes på skolen, så vi kan få lejlighed til at dele vores tanker og måske lave en plan sammen, som kan 
mindske fraværet fremover.  

XX har ifølge protokollen følgende fravær XX 

Forsætter fraværet på bekymrende niveau, er det vigtigt at dialogen mellem skole og hjem forsættes. I 
sådanne tilfælde kan andre myndigheder kontaktes for hjælp og rådgivning og i sidste ende kan det komme 
på tale, at skolen tilbyder hjemmeundervisning i samråd med forældrene, hvis der er tale om mindst 3 ugers 
sammenhængende fravær med udsigt til mere.  

HVORDAN REGISTRERER VI FRAVÆR?  
Udeblivelse fra undervisningen i form af fravær af kortere varighed skal altid meddeles til klasselæreren, så 
snart som muligt via kontaktbogen på Intra. Man skal også meddele årsagen til fraværet. Hvis der ikke gives 
besked, noteres fraværet som ulovligt i protokollen.  

Fravær meddeles til klasselæreren, og hvis det er af længere varighed (mere end 5 skoledage) også til 
skolens ledelse. Skorpeskolen indberetter ikke fravær til myndigheder løbende ligesom de kommunale 
skoler.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Skolens protokol  
I skolens protokol noteres fravær med følgende koder ved skoledagens begyndelse:  
S = Syg 
U = ulovligt fravær 
L = lovligt fravær 
G = gået tidligere/mødt senere  
 
Desuden noteres det hvis eleverne kommer for sent uden lovlig grund, samt om de møder uforberedt til 
timerne. Skolen kontakter hjemmet løbende, hvis en elev indtager en dårlig vane omkring mødetid og/eller 
lektielavning. 
 

FACTS OM FRAVÆR 

Fravær fra undervisningen kan have tre årsager. De første to kategorier registreres som lovlige mens den 
tredje registreres som ulovlig:  

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende  
Der er tale om fravær på grund af sygdom og funktionsnedsættelser, når en elev på grund af smittefare eller 
af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning. Det kunne bl.a. være fravær 
grundet skolevægring eller en diagnose eller psykiske udfordringer som angst, spiseforstyrrelser eller 
selvskade.  

2. Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed  
Rektor kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis forældrene har bedt om det. Ekstraordinær frihed 
gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens 
forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.  

Rektor træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang 
og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, ønskes denne form for 
fravær begrænset.  

3. Ulovligt fravær  
Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende og skolelederen 
ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.  

 
 

 


