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Orientering til forældre om nye regler om fravær  
 
Fra den 1. januar 2020 gælder der nye landsdækkende regler om fravær i 
folkeskolen. Her kan du læse, hvad de nye regler betyder for dig og dit barn.  
 
Alle skoledage tæller! 
Dit barn skal møde op i skolen til undervisning – helst hver eneste skoledag.  
Det har stor betydning for dit barns daglige trivsel at komme i skole hver dag 
– både for at kunne følge med i undervisningen, men også for fællesskabet 
med klassekammeraterne. 
 
Det er dit ansvar som forælder, at dit barn møder op i skolen og deltager i 
undervisningen. Der kan selvfølgelig være forskellige årsager til, at dit barn 
ikke kommer i skole, f.eks. sygdom. Du skal altid give skolen besked om, 
hvorfor dit barn ikke er i skole. Skolen har nemlig pligt til at notere dit barns 
fravær og registre årsagen til, at dit barn ikke møder op i skolen.  
 
Du skal give skolen besked om dit barns fravær senest samme dag eller i helt 
særlige tilfælde i rimelig tid derefter.  
 
Du kan give skolen besked mundtligt eller skriftligt om dit barns fravær. Du 
kan f.eks. nemt skrive til dit barns klasselærer eller kontaktlærer via AULA, 
hvorfor dit barn ikke møder i skole. Hvis du ikke giver skolen besked, så 
registreres dit barns fravær som ulovligt. 
 
Ulovligt fravær kan betyde stop for børn- og ungeydelsen  
Hvis dit barn har et ulovligt fravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal, kan det 
få økonomiske konsekvenser for dig som forælder. Ved et ulovligt fravær på 
15 pct. i ét kvartal, skal skoleleder underrette Socialforvaltningen, der herefter 
skal træffe afgørelse, om børne- og ungeydelsen skal stoppes. Hvis dit barn 
har 10 pct. ulovligt fravær i ét kvartal, vil du blive kontaktet af skoleleder. Så 
skal I tale om, hvordan dit barns ulovlige fravær skal håndteres, så det ikke 
stiger. 
 
Selvom dit barns ulovlige fravær ikke er på 10 pct. i ét kvartal, kan det alligevel 
godt være et bekymrende fravær. Skoleleder skal derfor kontakte dig, når dit 
barn har ulovligt fravær, så i sammen kan finde løsninger, der kan få dit barn 
til at møde stabilt i skole.   
 
Hvad er lovligt fravær?  
Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lign. er lovligt fravær 
Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller 
lignende, når dit barn – på grund af smittefare eller af hensyn til dit barns 
sundhed og velfærd – ikke kan møde frem til undervisning. Sygefravær er 
også nødvendige læge- og tandlægebesøg, medmindre det er så kortvarige 
besøg, at det slet ikke registreres som fravær.  
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En diagnose kan være en del af en funktionsnedsættelse, men barnet har ikke 
nødvendigvis en funktionsnedsættelse, selvom barnet har en diagnose, f.eks. 
autisme. Hvis eleven har en diagnose, betyder det derfor ikke, at al elevens 
eventuelle fravær er lovligt.  
 
Det er skoleleder, der vurderer, om elevens fravær kan registreres som lovligt 
fravær. Hvis skoleleder er i tvivl om, dit barn kan møde til undervisning på 
grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, kan skoleleder bede 
om en lægeattest, hvis dit barn har været fraværende i mere end 2 uger. Det 
er skolen, der betaler for lægeattesten. Hvis du ikke giver skoleleder 
lægeattesten, så registreres dit barns fravær som ulovligt.  
 
Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed 
Hvis du beder om det1, kan skoleleder give dit barn tilladelse til ekstraordinær 
frihed. Det kan f.eks. være en særlig begivenhed i familien eller ferie uden for 
skolens ferieperioder. Alle skoledage tæller! Det er derfor ikke sikkert, at du 
får tilladelsen, selvom du beder om den. Skoleleder skal kun give tilladelsen 
undtagelsesvist.  
 
Når skoleleder skal vurdere, om der skal gives dit barn tilladelse til 
ekstraordinær frihed, skal der tages hensyn til dit barns skolegang, men også 
til resten af klassen. Hvis du får tilladelse til ekstraordinær frihed, er dit barns 
fravær lovligt i perioden. Du vil modtage en skriftlig afgørelse, hvis skoleleder 
giver dit barn afslag på ekstraordinær frihed. Inden skoleleder træffer 
afgørelse, får du mulighed for at komme med dine bemærkninger 
(partshøring).  
 
Hvad er ulovligt fravær?  
Hvis dit barn ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse 
eller lignende eller skoleleder ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, 
er der tale om ulovligt fravær. Skoleleder skal kontakte dig, hvis dit barn har 
ulovligt fravær, så I sammen kan finde ud af, hvordan dit barns ulovlige fravær 
kan nedbringes, og hvordan I fremover sikrer en stabil skolegang for dit barn.  
                               
Hvornår registrerer skolen mit barns fravær?  
Skolen skal notere dit barns fravær, når skoledagen starter. Går dit barn i 7.-
10. klasse bliver fravær også noteret, når skoledagen slutter. Hvis dit barn i 
7.-10. klasse er til stede om morgenen, men er fraværende, når skoledagen 
slutter, bliver dit barns ulovlige fravær registreret som halvdagsfravær. Det er 
den enkelte skole, der bestemmer, hvornår det er rimeligt at registrere børn, 
der kommer for sent i skole.                                                                                                                                                                                                                                    
  
Har du spørgsmål til de nye regler?  
Hvis du har spørgsmål til de nye regler, kan du stille dem til skoleledelsen på 
dit barns skole.   
 

 
1 Skolen har et ansøgningsskema til tilladelse til ekstraordinær frihed 


