
 
 

 

 
 

 

 

Politik for sygemelding og registrering af elevfravær 
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. 
 
Hvis eleven har et højt fravær i skolen, kan det være svært at følge med i undervisningen og gøre 
overgangen til en ungdomsuddannelse vanskelig. Et højt fravær er også bekymrende, fordi det kan 
skyldes trivselsproblemer eller ligefrem skabe dem. Der er indført nye regler, der støtter op om 
undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen. 
 
De nye regler kan få betydning for dig som forældre. 
 
For at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler, som 
betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal 
skolen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- 
og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal. 
 
Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside: 
Vejledning til forældre - Sådan er de nye regler om fravær i grundskolen (nyt vindue) 
 

 
Sådan meddeles fravær 
Forældre skal meddele skolen, når deres barn er syg. Dette sker via besked til lærerne på AULA. I 
bedste fald meddeles beskeden om morgenen inden skoledagens begyndelse. 
 

Sådan registreres fravær 
I fraværssystemet registrerer skolen fraværet på elever i 1. lektion hver morgen samt for 7., 8. og 9. 
klasserne også i sidste lektion.  
 
Det er den lærer, vikar eller pædagog, der har børnene, der er ansvarlig for registreringen i 1. og i 
overbygningen tillige i sidste lektion. 
 
Kontaktlæreren er efterfølgende ansvarlig for, hvis der er noteret ulovligt fravær, at følge op på dette 
samt at ændre i registrering, hvis der er sket fejlregistrering, eller der efterfølgende (indenfor et par 
dage) kommer besked om godkendt årsag til fravær. 
 

Fraværstyper – helt overordnet 
• Sygdom  

o Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.  
o Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når en 

elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan 
møde frem til undervisning. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ 
omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, 
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hjerneskade, bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som eksempelvis 
spiseforstyrrelser, angst eller selvskade.  

o Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er 
tale om så kortvarige besøg, at det slet ikke noteres eller registreres som fravær. 
Dette fravær er lovligt. 

• Ekstraordinær Frihed 
o Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed. Skolelederen 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.  

o Skolelederen 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, skal skolens leder være tilbageholdende med at give 
tilladelse til ekstraordinær frihed.  

o Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær. 

• Ulovligt fravær 
o 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.  

o For sent fremmøde der overstiger 5 min. og/eller gået for tidligt betragtes også som 
ulovligt fravær. 

o Ved ulovligt fravær skal skolen straks tage kontakt til elevens forældre for at 
undersøge, hvorfor eleven er fraværende. 

 

Godkendt i skolebestyrelsen d. 23. september 2021  

 

 

 

 

 

 


