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HÅNDTERING AF EKSTRAORDINÆR FRIHED 

Er det et problem, når en elev holder forlænget weekend for at 

komme til familiefødselsdag? Skal skolen give afslag til forældre, 

der beder om en uges fri til deres barn, så familien kan tage på ski-

ferie i uge 3, når barnet ellers sjældent har sygedage? 
 

Mange skoler oplever, at forældre i stigende grad ønsker at tage deres børn ud af skolen 

for at holde ferie udenfor de almindelige skoleferieuger.  

 

Hvad siger reglerne? 

Reglen om fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)
1
 er fastsat med 

henblik på mulighed for at give fri én eller enkelte dage på grund af særlige 

begivenheder i familien eller lignende. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på 

grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri 

sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.  

 

Reglen er ikke fastsat med henblik på at give frihed til ferie (fx vinterferie og efterårsferie) 

på andre tidspunkter end de af skolen planlagte og udmeldte. 

 

Hvad er praksis? 

Der er stor forskel på, hvordan skoler håndterer fraværsbekendtgørelsens regler om 

ekstraordinær frihed – det vil sige fravær med skolelederens tilladelse. 

 

Formalisering af procedurer 

Herningvej Skole i Aalborg har valgt at formalisere proceduren for undervisnings-

fritagelse ved anmodning om fri i mere end to dage. Det har skolen gjort for at gøre 

forældrene opmærksomme på, at det ikke er ligegyldigt, om man er i skole eller ej: 

 

”Der var ved at udvikle sig en fraværskultur som betød, at nogle klasser aldrig var 

samlet. Det er ikke blot skidt for den enkelte, men i ligeså høj grad for fællesskabet. Det  

påvirker det sociale og faglige liv, hvis en klasse aldrig er samlet”, påpeger skoleleder 

Rene Arnold Knudsen.  

 

Fremgangsmåden for fritagelse er meget simpel: Skolelederen skal underrettes hver 

gang. Og det er først tilladt at holde fri, når forældrene modtager et brev med 

godkendelse fra skolelederen. Med andre ord: Skolelederen delegerer ikke kompetencen 

til at afgøre, hvorvidt en elev kan holde fri, til lærerne. 

 

Personlig henvendelse 

På Hellerup Skole har man sendt et brev ud til alle forældre, hvor man venligt, men 

bestemt gør opmærksom på reglerne og på konsekvenser af, at forældre holder deres 

børn hjemme. Ikke blot i forhold til den enkelte elev, som ikke kan deltage i 

undervisningen, men i ligeså høj grad i forhold til klassekammeraterne – fx ved projekt-

arbejde, hvor halvdelen af en gruppe pludselig kan være væk.  

                                                      
1
Fraværsbekendtgørelsen (§ 1, stk. 2, og §5 i bkg. om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen). 
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Ifølge skoleleder Jørn West Larsen på Hellerup Skole, har reaktionerne udelukkende 

være positive:  

 

”Vi var spændte på, hvordan forældrene ville reagere, men det viste sig hurtigt, at der var 

stor opbakning. Alle forældre ønsker jo, at deres børn får den bedst mulige 

undervisning.”  

 

Ledelsen skal gå foran  

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen understreger, at ledelsens signaler er en 

af de vigtigste faktorer til at styrke ”tilstedeværelseskulturen” på skolen: 

 

”Ledelsen skal gå foran og tydeligt påpege overfor både elever, forældre og med-

arbejdere, at alles deltagelse i undervisningen har stor betydning for undervisningens 

resultater. Det vil styrke medarbejdernes holdning og ageren ift. elever og forældre, og 

det vil styrke fællesskabet og den enkelte elevs oplevelse af at være en betydningsfuld 

part i skolen,” siger Anders Balle. 

 

Læs mere i fraværsbekendtgørelsen på 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24588 

 

Se også artiklen ”Ferie vinder over skolen”  

http://www.godtdukom.dk/fagfolk/historier-cases/inspiration-og-debat/ferie-vinder-over-

skolen/ 
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