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Orientering til alle forældre vedrørende lovændring 
 

 
Kære forældre  
 
Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra 
skolen, som træder i kraft 1. januar 2020. De nye regler kan få 
betydning for dig som forælder.  

 
Reglerne betyder, at skolelederen på dit barns skole har pligt 
til at underrette Furesø Kommune, Center for Børn og Voksne, hvis 

dit barn har et ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i et 
kvartal. 
 

Center for Børn og Voksne vil efterfølgende gennemføre en 
partshøring af dig og en børnesamtale med dit barn. Hvis Center for 
Børn og Voksne på den baggrund vurderer, at der er tale om ulovligt 
fravær, og at der ikke er tale om undskyldelige omstændigheder, vil 
der blive truffet afgørelse om standsning af din børne- og ungeydelse 
for det følgende kvartal. Afgørelsen vil blive sendt til Udbetaling 
Danmark. 
 
Hvis dit barn har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden 

for et kvartal, vil skolen orientere dig som forældre og varsle om de 
mulige økonomiske sanktioner. På den måde får du som forældre en 
mulighed for at indgå i dialog med skolen for at sikre, at dit barn 
møder op til undervisningen. 
 
Ulovligt fravær er: 
• Fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold 
• Fravær, som skolelederen ikke har godkendt 
 
Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor 
mange skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der 
også være forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til 
for at afføde en underretning. 

 
Undskyldelige omstændigheder vil være: 
• At du selv varetager undervisningspligten af dit barn og 

du har meddelt dette skriftlig til kommunalbestyrelsen, 
før hjemmeundervisningen begynder (anmodning om 
hjemmeundervisning). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

• At fraværet ikke er ulovligt, men f.eks. skyldes elevens handicap 
eller anden funktionsnedsættelse, der medfører at eleven ikke er i 
stand til at følge den almindelige undervisningen (der kan anmodes 
om lægeerklæring) 
• At dit barn i forbindelse med iværksættelsen af en anbringelse 
venter på et nyt skoletilbud og derfor modtager enkeltmands-
undervisning, dog ikke af en længere varighed end maks. 15 
skoledage. 
 

Du kan ikke klage over underretningen, som skolelederen har en 
lovmæssig pligt til at foretage, men du kan klage over den 
efterfølgende afgørelse truffet af Center for Børn og Voksne til 
Ankestyrelsen. Klagevejledning vil fremgå i afgørelsesbrevet.  
 

Sådan registrerer skolen fravær 
Skolen har en forpligtelse til at føre opsyn med skolens elever.  Hvis 
dit barn udebliver fra undervisningen, skal du som forælder, give 
skolen besked om fraværet. Hvis ikke der gives besked, bliver 
fraværet registreret som ulovligt fravær.  
 
Fra 2. januar 2020 skal du indberette dit barns fravær på grund af 
sygdom elektronisk i AULA. Forespørgsel om ekstraordinær frihed 
skal ske som vanligt på skolen.     
 
Skolen skal registrere fravær én gang dagligt for elever i 0. klasse til 
og med 6. klasse ved skoledagens begyndelse, og to gange dagligt for 
elever i 7. klasse til og med 10. klasse i forbindelse med skoledagens 
begyndelse og afslutning. De elever, som er fraværende ved 
skoledagens begyndelse, får registreret heldagsfravær. Elever der 
går i udskolingen, som er til stede ved skoledagens begyndelse, men 
fraværende ved skoledagens afslutning, registreres for 
halvdagsfravær. 
 
I dette brev er Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til 
forældre til børn i folkeskolen: ”Sådan er de nye regler om fravær i 
grundskolen” vedhæftet. 
 
Spørgsmål om de nye regler kan stilles til skoleledelsen på dit barns 
skole.  
 
Med venlig hilsen  
 
Per Christensen, Skolechef    


