
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndtering af skolefravær 
i Rebild Kommune 
– Det er bedst, når alle er her! 

UDKAST 



 



■ Støtte barnet i at have en normal døgnrytme 

■ Sørge for sund og regelmæssig kost 

■ Motivere til frisk luft og motion 

■ Hjælpe dit barn til at få fysiske relationer til kammerater 

■ Der konstateres 5 sammenhængende fraværsdage 

■ Der konstateres 7 fraværsdage i en periode på 20 skoledage 

■ Der konstateres 15 fraværsdage i en periode på 60 skoledage 

■ Eleven har 10 procent samlet fravær i en periode på 3 måneder 

Kære forældre 
I Rebild Kommune tager vi skolefravær alvorligt, og med en målrettet indsats skal 
der skabes en kultur blandt folkeskolens elever, forældre og ansatte, hvor der i det 
daglige er fokus på stabilt fremmøde, faglig udvikling og samarbejde med henblik 
på at øge børn og unges trivsel. 

 
 

Det forebyggende arbejde 

Skolefravær opstår typisk ikke fra den ene dag til den anden, men forstærkes over 
tid. Der kan være mange årsager til skolefravær, og fraværet kan være en måde 
hvorpå eleven forsøger at løse et problem. Derfor er det aldrig en god strategi ”at 
se tiden an”. Har dit barn modvilje mod at gå i skole er det vigtigt, at du som foræl- 
dre anerkender barnets følelser og handlinger og er nysgerrig sammen med dit barn 
på, hvad det skyldes. Tag kontakt til skolen, så I sammen kan hjælpe dit barn. 

 

Du kan også hjælpe dit barn ved at: 

 

Hvad er bekymrende fravær? 

Uanset årsag kan der være grund til bekymring, når en elev ikke kommer i skole. 
Skolen er et vigtigt rum for fællesskab, trivsel og læring, og et sted som de fleste 
børn gerne vil være en del af. 

 
Konkret bør fravær bekymre, hvis følgende gælder: 

 



■ At elevens pligt til at møde i skolen overholdes hver dag. 

■ At informere om sygdom på første fraværsdag og hver af eventuelle efter- 
følgende dage. 

■ At der søges om ekstraordinær frihed f.eks. i forbindelse med særlige begi- 
venheder af betydning for familien og eleven, eller når det ønskes at tage på 
ferie uden for almindelige ferieperioder. 

■ At involvere skolen, hvis I oplever tegn på bekymrende fravær. 

■ Barnet har ikke lyst til at komme i skole. 

■ Fysiske symptomer som hovedpine, ondt i maven, svimmelhed og kvalme 
– som typisk forsvinder, når barnet får lov at blive hjemme. 

■ Søvnproblemer. 

■ Barnet bliver væk fra enkelte timer, hele skoledage eller har mønstre i fravær. 

■ Trist og tilbagetrukket adfærd 

Forældrenes ansvar 

Det er dit ansvar som forældre at sørge for, at dit barn møder i skole. Men der kan 
være behov for indsatser, der støtter dette ansvar. 

Du er som forældre en værdifuld ressource i dit barns liv, og når livet i skolen er 
svært, foretrækker børn og unge oftest at tage fat i deres forældre. Det tværfaglige 
samarbejde mellem skole, forældre og andre professionelle er derfor af meget stor 
betydning, og det er altafgørende, at alle involverede støtter op om nødvendige 
tiltag for at begrænse en elevs skolefravær. 

 

I har som forældre ansvar for: 

 
De tegn, du skal holde øje med, er: 



L: Lovligt fravær (ekstraordinær frihed) 

U: Ulovligt fravær: 
Alt fravær, der ikke på forhånd er kendt af skolen som sygdom eller ”lovligt 
fravær”, registreres som ”ulovligt fravær”. 

S: Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende: 
Når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller 
velfærd ikke kan møde frem til undervisningen. Sygdom omfatter også nød- 
vendige tandlæge- eller lægebesøg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens ansvar 

Det er skolens ansvar at påse at alle elever, der er indskrevet på skolen, deltager i 
undervisningen. (jf. BEK nr 703 af 23/06/2014) 

Skolen har en vigtig rolle i arbejdet med at nedbringe skolefravær. Når det erken- 
des, at der er tale om bekymrende fravær, skal skolen sikre at der handles systema- 
tisk, og at der i samarbejde med forældre og elev iværksættes indsatser, som kan 
understøtte et stabilt fremmøde. Skolerne udarbejder lokalt egne procedurer for 
håndtering af fravær samt systematik for opmærksomhed på fravær. 

Ifølge lovgivningen er alle lærere og skolepædagoger forpligtet til at registrere ele- 
vers fravær ved skoledagens begyndelse for alle skolens elever, og for 7.-9. klasse 
tillige ved skoledagens afslutning. 

 

Når en elev er fraværende, bliver det registreret enten som: 



■ Ved 10 procent ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal skal skolen 
varsle forældrene om mulig økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 
15 procent. 

■ Skolen skal underrette socialforvaltningen om ulovligt fravær, når en elev har 
15 procent ulovligt fravær eller derover. Det er dernæst op til socialforvalt- 
ningen at afgøre, om børne- og ungeydelsen skal stoppes i et kvartal. 

Ansøgning om Lovligt fravær - ekstraordinær frihed 

Skolelederen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær fri- 
hed. Ekstraordinær frihed bevilliges ikke som en selvfølge og udgangspunktet er, at 
elever har pligt til at møde i skole hver dag. Det er forældrenes ansvar, at eleven kan 
følge med i undervisningen efter afholdt ekstraordinær frihed. Skole og forældre 
kan aftale nærmere, hvordan dette sikres. 

Afholdes frihed på trods af afslag, skal fraværet som udgangspunkt registreres som 
ulovligt fravær. 

 

Ved ulovligt fravær 

Er skolen uvidende om årsagen til elevens fravær, kontaktes forældrene af klasse-/ 
kontaktlærer. Ved længerevarende fravær er det altid skolens ledelse i samarbejde 
med klasse-/kontaktlærer/tovholder og evt. andre fagpersoner, der har ansvar for at 
vurdere, hvilke indsatser der skal iværksættes. 

 

Skolens lovmæssige forpligtelser ved henholdsvis 10 og 15 procents fravær: 
 



Du kan se mere på www.rebild.dk 

Reduceret skema 

Elever i almenskolen kan udelukkende være i reduceret skema, hvis de modtager 
specialpædagogisk bistand. For børn og unge i både almen skolen og i specialun- 
dervisningstilbud gælder det, at det er en forudsætning, at der foreligger en aktuel 
lægeerklæring samt pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), der understøtter nød- 
vendigheden af undervisningen af eleven i reduceret skema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkeltmands- /Sygeundervisning 

Skolen er forpligtet til at tage stilling til, om der skal iværksættes sygeundervisning 
for en elev senest efter 15 fraværsdage, uanset om de 15 fraværsdage, grundet syg- 
dom, er enkeltstående dage eller i træk. 

Længerevarende fravær på grund af elevens diagnose, funktionsnedsættelse eller 
lignende bør også give anledning til overvejelser hos skoleledelsen om, hvorvidt der 
er grundlag for at iværksætte nye eller supplerende støtteforanstaltninger i under- 
visningen, som kan understøtte eleven i at genoptage skolegangen. 

 

Tvivl om elevens sygdom 

Har dit barn været fraværende fra skolen i mere end 2 uger, kan skolen anmode om 
en lægeattest for at afklare, hvorvidt dit barn er forhindret i at deltage i undervis- 
ningen på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende. Undlader du som 
forældre at efterkomme skolens anmodning om en lægeattest, registreres fraværet 
som ulovligt fravær. 

Det vil som udgangspunkt være skolen, der skal betale for lægeattesten. 

 

http://www.rebild.dk/
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