
FRAVÆR OG UNDERVISNINGSPLIGT 

Alle elever i Danmark har undervisningspligt, men ikke skolepligt. Forældre kan frit vælge 

skole til deres barn eller undervise barnet selv, så længe undervisningen ”står mål med” 

Folkeskolens. Når forældrene har valgt at overlade ansvaret for undervisningen til en 

skole, er det nødvendigt, at barnet følger undervisningen på pågældende skole – så er der 

mødepligt. 

På Freja skolen godkender vi ikke fravær af nogen art. Det vil i praksis sige, at når et barn 

er fraværende overgår ansvaret for undervisningen til forældrene. Lærerne må gerne, men 

har ikke pligt til at hjælpe.  

Vi forventer, at forældrene samarbejder om barnets skolegang, og de skal give besked om 

og begrunde barnets fravær på forhånd eller umiddelbart efter fraværet. Barnets fravær 

meldes altid til klasselæreren. Sker dette ikke, kontakter klasselæreren forældrene 

telefonisk. 

Det er skolelederens pligt at indberette, såfremt barnet ikke overholder sin 

undervisningspligt. På Freja skolen indberetter vi ved et fravær over 30 dage indenfor et 

skoleår til bopælskommune - uanset årsagen. Det svarer til 15 %. 

Et højt skolefravær kan have nedenstående negative konsekvenser: 

• Ringere fagligt udbytte. 

• Dårligere trivsel med risiko for social eksklusion. Børn, der er meget fraværende, 

skal gøre en ekstra indsats for at ”komme tilbage” og blive regnet med. 

• Kammeraternes undervisning kan hæmmes - fx ved fravær i gruppearbejde og 

forløb i hovedfagsundervisningen. 

• Fraværet kan endvidere påvirke vurderingen af elevens standpunkt og 

uddannelsesparathed. 

• Større risiko for frafald senere i uddannelsesforløbet 

 

 



Procedure ved fravær: 

1. Forældrene giver besked om - og begrunder fravær direkte til klasselærer. 

2. Læreren fører daglig protokol og noterer årsag. 

3. Nærmer fraværet sig 20 dage (10%), eller der er et særligt mønster, indleder 

klasselæreren en dialog med henblik på afdækning og en handleplan. Skoleleder 

orienteres altid. PPR og sundhedsplejerske kan blive inddraget. Samtidig orienterer 

klasselæreren forældrene om skolens indberetningspligt.  

4. Hvis handleplanens tiltag ikke hjælper, og fraværet overstiger 20 dage, meddeler 

læreren det til skolelederen med dokumentation (kopi af protokollen og handleplaner). 

5. Skolelederen indberetter ved 30 dage fraværet til barnets bopælskommune. 

6. Såfremt fraværet stiger yderligere kan skolens leder i yderste konsekvens afbryde 

samarbejdet, idet vi da ikke længere regner med, at Freja skolen, er et ansvarligt 

undervisningstilbud til eleven. 

Freja Skolens fraværspolitik er godkendt på bestyrelsesmødet torsdag d. 24. februar 
2022 

 


