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PRINCIP FOR ELEVERS FRAVÆR 

 

 

Procedurer i forbindelse med fravær 

Der skelnes mellem fravær på grund af sygdom, ekstraordinær frihed og ulovligt fravær. Er en elev udeblevet fra 

undervisningen, skal forældrene personligt eller skriftligt oplyse skolen om årsagen. 

Lovligt fravær 

 Sygdom mv. noteres i Beskeder på Aula af forældre og relevant lærer kvitterer, eller forældre kontakter 

skolen personligt, senest ved elevens tilbagevenden. Ved sygdom overskridende 5 sammenhængende dage 

kontakter skolen forældre omkring vejledning i evt. sygeundervisning, hvis situationen muliggør dette. 

Relevant lærer er ansvarlig for dette. 

 Skolen giver som udgangspunkt ikke lov til ekstraordinært fravær. Det vil sige, at det er forældrenes 

beslutning, om eleven skal have fri til f.eks. mærkedage i familien eller andre fridage og ferier udenfor 

skolens feriekalender. Klasselæreren orienteres forud om 1 dags fravær. Skolelederen orienteres forud for 

fravær af mere 1 dags varighed. Er disse retningslinjer overholdt noteres fraværet som LOVLIGT FRAVÆR. 

 Skolen anbefaler, at forældre planlægger ferie ud fra skolens feriekalender. 

 Overskriver eleven 10 dages fravær/pr. Skoleår problematiseres yderligere fravær. 

 Ved fravær over 20 dage/pr. skoleår (10 %), udsender skolen brev til hjemmet og forældre og evt. elev 

indkaldes evt. til en afklarende samtale. 

Ulovligt fravær 

 Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene 

samt fravær, der ikke er opnået tilladelse til og hvor der ikke er noteret årsag i kontaktbogen, indenfor senest 

3 dage efter endt fravær. 

 Ved gentagende tilfælde hvor eleven kommer for sent i skole kontakter relevant lærer forældre via Aula. 

 Ved ulovligt fravær skal skolen snarest tage kontakt til forældrene for at afdække årsagen bag fraværet, med 

henblik på at afklare hvorvidt fravær skyldes problemer med skolearbejde, andre elever eller skolens 

personale, og finde løsninger sammen med familien, eventuelt ved inddragelse af skolepsykolog.   

 Klasselærerne er ansvarlige for at dette sker rettidigt og korrekt. 

Har en elev ud over fraværet fra undervisningen også vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller 

samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, kan skolens leder vælge at inddrage kommunen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om 

underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. Folkeskolelovens § 39 samt 

Fraværsbekendtgørelsen § 1 - 2 og 6 og 7. Der vil altid have været forudgående forældreinddragelse eller forsøg på 

dette. 


