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Om fravær siger lovgivningen: Fravær kan være lovligt, bekymrende og ulovligt. 

Det er forældrenes opgave at sørge for, at barnet passer sin skole, ligesom forældrene har 
pligt til at samarbejde om barnets skolegang. Skolens ledelse og lærere skal dagligt 
kontrollere, at eleven er til stede under undervisningen og registrere fravær og for sent 

fremmøde. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene oplyse skolen om 
årsagen. 

Fravær er lovligt, når skolen er informeret og har givet tilladelse. 
Fravær er ulovligt, når årsagen til fraværet er ukendt eller skolen ikke har givet 

tilladelse. 
Fravær kan være bekymrende, når lovligt og/eller ulovligt fravær har konsekvenser for 
elevens faglige og/eller sociale udvikling. 

 

Ved anmodning om ferie udenfor skolens ferieperioder – lovligt fravær 

Anmodning om fri udenfor skolens ferieperiode skal altid ske til den primære voksne, og 
vedkommende sørger for, at anmodningen kommer videre til skolens ledelse. 

Skolens ledelse kan undlade at imødekomme ønsket om ferie, hvis vi skønner, at det vil 
være problematisk for elevens faglige og/eller sociale udvikling. Afholdes ferien trods 

afslag på anmodningen, vil det blive registreret som ulovligt fravær. 

Vi opfordrer til, at I følger skolens normale ferieperioder, så både det faglige og det 
sociale liv kan leves og udvikles med alle kammerater i klassen og på årgangen. 

• Når den primære voksne har læst anmodningen, sendes beskeden videre til skolens 

ledelse, som herefter returnerer mailen med bekræftelse på, om den ekstra ferie er 
bevilget. 

• Hvis den primære voksne finder anmodningen bekymrende, forelægges dette for 

skolens ledelse, som herefter tager kontakt til forældrene. 
• Når en elev bevilges ferie udenfor skolens ferieperiode, overtager forældrene selv 

undervisningsforpligtelsen. 

• Eleven har sammen med forældrene selv ansvaret for at søge oplysninger om, hvad 
klassen har arbejdet med eller skal arbejde med i den periode, hvor eleven er eller 
har været væk. 

Som forældre kan I ikke forvente, at lærere laver ekstra planer eller materialer til 
jeres barn forud for en ferie. 

 

 

 

 



Ved ulovligt/bekymrende fravær 

Ulovligt fravær kan skyldes mange forhold som f. eks: 

• Det sociale miljø i klassen 
• For stort pres, fagligt eller i forhold til elevens modenhed 
• Personlige problemer 

• Problemer og manglende ressourcer hjemme i familien 
• Manglende motivation 
• For lidt faglig udfordring 

• Ligegyldig eller manglende opbakning fra forældrene 

 

Fravær har konsekvenser både for den enkelte elev og for klassen: 

• Elevens faglige præstationer 
• Trivsel 

• Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse 
• OG så går et højt fravær ud over kammerater og lærere, bl.a. fordi ting skal 

gentages og tager tid fra noget andet. 

 

Konkret handler skolen ved at:  

1. Klasseteamet – lærere/klassepædagog henvender sig til forældrene, når der er 

bekymring for elevens fravær. 
2. Klasseteam – lærere/klassepædagog undersøger mønstre, der kan fortælle noget 

om elevens trivsel og årsag til fravær. 

3. Nærmeste leder orienteres og involveres som minimum ved et fravær over 10%. 
4. Minimum 4 gange årligt bliver klassens lærere/klassepæd. gjort opmærksom på 

klassens samlede fravær via nærmeste leder på baggrund af fraværsregistrering. 

5. Der udarbejdes i samarbejde med eleven og forældre en handleplan for elever med 
kontinuerligt, bekymrende fravær. 
Handleplanen registreres i skolens samlede elevfraværsregistrering. 

En handleplan indeholder plan for, hvordan eleven støttes i at nedbringe sit 
fravær. 
En handleplan kan også indeholde information om inddragelse af eksterne 

samarbejdsparter som f.eks. skolens psykolog eller indeholde information om 
underretning til de sociale myndigheder. 

 

 


