
Elevfravær i folkeskolen 2019/20 

Særlige omstændigheder vedr. elevfravær i 2019/20 og COVID-19  
I skoleåret 2019/20 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registre-
ring af elevfravær såvel som faktisk elevfravær i forårsmånederne fra 
marts til juni 2020.  STIL har ikke haft mulighed for at efterprøve, om æn-
dringer ift. foregående år i de indberettede data i forårsmånederne 2020 
kan skyldes, at der har været en anden registreringspraksis i forårsmåne-
derne som følge af omstændighederne knyttet til håndteringen af COVID-
19, eller om eleverne rent faktisk har været mindre fraværende. Resulta-
ter i dette notat bør derfor tolkes med forbehold herfor. 

Sammenfatning 

• Folkeskoleelevers samlede fravær i skoleåret 2019/20 ligger i gen-

nemsnit på 5,2 procent, svarende til 10,4 dages fravær på et helt sko-

leår.  

• Elevernes sygefravær er i gennemsnit 2,7 procent svarende til 5,5 

dage i løbet af skoleåret 2019/20.  

• Elevernes øvrige fravær er på 2,5 procent. Elevernes fravær med til-

ladelse ligger på 1,7 procent, mens ulovligt fravær udgør 0,7 procent, 

svarende til 1,4 dage. 

• Det gennemsnittelige samlede elevfravær har været stigende over 

tid siden 2013/14, men er i skoleåret 2019/20 faldet med 0,6 

procentpoint i forhold til det forrige skoleår. I månederne frem til 

marts 2020 lå det samlede fravær på niveau med de forudgående 

skoleår. Det er dermed i forårsmånederne 2020, at det samlede 

fravær ligger lavere end de foregående skoleår. Det samlede fravær 

i marts 2020 var 3,9 procent, mens det i 2019 var 6,5 procent.  

• Det ulovlige fravær er i gennemsnit 0,7 procent i skoleåret 2019/20, 

hvilket er 0,4 procentpoint lavere end de foregående år. Det ulovlige 

fravær er lavere i alle måneder af skoleåret 2019/20 sammenlignet 

med det foregående år.  

• Ser man på eleverne med højt fravær, har 11,7 procent af eleverne i 

skoleåret 2019/20 mere end 10 procent samlet fravær. Dette er et 

fald på 2,5 procentpoint i forhold til sidste skoleår, hvor 14,2 procent 

havde et fravær på over 10 procent. 

• De ældre elever har igen i skoleåret 2019/20 det højeste fravær. Ud-

skolingselevernes samlede fravær ligger i gennemsnit på 5,6 pro-

cent, mens mellemtrinnets elever har et samlet fravær på 5,1 pro-

cent og indskolingseleverne 4,9 procent.  

• Det samlede fravær for elever i specialskoler ligger på 9,4 procent, 

der svarer til 18,8 dages fravær i skoleåret 2019/20. 
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Eleverne i folkeskolen har i 2019/20 i gennemsnit 10,4 da-
ges samlet fravær 

Der er i skoleåret 2019/20 indsamlet fraværsoplysninger for 530.451 fol-

keskoleelever fordelt på 1.204 folkeskoler1. Indsamling af elevfravær i 

folkeskolen for skoleåret 2019/20 viser, at det samlede fravær gennem-

snitligt ligger på 5,2 procent. Det svarer til, at eleverne i gennemsnit har 

10,4 dages fravær på et helt skoleår. Cirka halvdelen af fraværet (2,7 

procent) består af sygefravær med 5,5 dage i løbet af skoleåret. 3,5 dage 

(1,7 procent) består af fravær med tilladelse, mens ulovligt fravær udgør 

de resterende 1,4 dages fravær (0,7 procent). Se figur 1.  

Medmindre andet er angivet, dækker data i indeværende notat både over 

almen- og specialklasser i folkeskolen. Specialskolers elevfravær indgår 

ikke i disse opgørelser. Tal for specialskolernes elevfravær er vist separat 

sidst i notatet. 

Figur 1. Elevfravær for skoleåret 2019/20 fordelt på fraværstyper i procent 
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Kilde: Styrelsen for It og Læring 
Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Elevfraværet er faldet i forhold til de foregående skoleår 
Elevfraværet for skoleåret 2019/20 er faldet med 0,6 procentpoint i 

forhold til det forrige skoleår. Det samlede elevfravær har ellers været 

stigende over tid siden 2013/14. Det er særligt sygefraværet og det 

ulovlige fravær, der ligger lavere i 2019/20, hvor begge er faldet med 0,3 

procentpoint, jf. figur 2. Skolerne har under nedlukningen i forbindelse 

med COVID-19 været forpligtet til at registrere fravær som vanligt. Det er 

1 I dette tal indgår folkeskolens specialskoler ikke. For specialeskolerne er der indbe-
rettet fravær for 9.823 elever fordelt på 107 institutioner. Samlet set indgår elev-
fraværsdata fra 1311 institutioner svarende til 97,7 procent af de 1342 institutioner, 
der er anmodet om at indberette elevfraværsdata.  
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uvist, om det lavere fravær i 2019/2020 kan skyldes, at der har været en 

anden registreringspraksis i forårsmånederne som følge af 

omstændigheder knyttet til håndteringen af COVID-19, eller om eleverne 

rent faktisk har været mindre fraværende, jf. infoboks øverst i notatet. 

Figur 2. Udvikling i samlet fravær for 2013/14-2019/2020 i procent 
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Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Særligt i foråret er fraværet lavere end de foregående år 

I månederne august 2019 til januar 2020 lå det samlede fravær på samme 

niveau som i de forudgående skoleår, jf. figur 3 nedenfor. Frem til og med 

januar måned afviger fraværet ikke mere end 0,2 procentpoint fra de 

forrige års målinger. Fraværet i februar måned har været faldende over 

de seneste år, og fraværet i februar 2020 var 1,1 procent lavere end 

fraværet i februar 2019. Det er vanskeligt at vurdere, om COVID-19-

situationen kan have påvirket den endelige registrering af elevfraværet 

for februar måned, som muligvis først har fundet sted i marts, hvor 

COVID-19 tog fokus.  

COVID-19-situationen med skolenedlukninger mv. kan under alle 

omstændigheder have påvirket registreringerne fra marts og frem i 

foråret 2020, hvor det samlede fravær ligger lavere end de foregående år. 

Det samlede fravær i marts 2020 var 3,9 procent, mens det i 2019 var 6,5 

procent. I juni 2020 ligger fraværet på 4,7 procent, mens det i 2019 lå på 

5,6 procent.  
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Figur 3. Udvikling i samlet fravær for 2017/18-2019/20 fordelt på måneder 
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Kilde: Styrelsen for It og Læring 
Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Specifikt for perioden marts til juni måned 2020, hvor registering af 

fravær og faktisk fravær kan være påvirket af omstændighederne knyttet 

til COVID-19, er både det indberettede sygefravær, fravær med tilladelse 

og ulovligt fravær lavere end de foregående år, jf. figur 4. Eksempelvis lå 

sygefraværet i marts måned 2020 på 1,8 procent, mens det i marts 2019 

lå på 3,6 procent. Det ulovlige fravær lå i marts 2020 på 0,4 procent, 

hvilket er 0,7 procentpoint lavere end i marts 2019.

Figur 4. Fravær marts-juni 2018-2020 fordelt på fraværstyper 
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Kilde: Styrelsen for It og Læring 
Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Det ulovlige fravær er lavere i hele skoleåret 2019/20 

Det ulovlige fravær er faldet en smule i alle måneder i skoleåret 2019/20 
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i forhold til de foregående år, jf. figur 5. I både januar og februar 2020 lå 

det ulovlige fravær i gennemsnit på 0,8 procent, mens det i januar og fe-

bruar 2019 lå på hhv. 1,1 procent og 1,2 procent. Det ulovlige fravær var 

altså også lavere i månederne forud for, at omstændighederne knyttet til 

COVID-19 påvirkede skolegangen i de danske folkeskoler, når der sam-

menlignes med de foregående år. 

Figur 5. Udvikling i ulovligt fravær for 2017/18-2019/20 fordelt på måneder 
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Kilde: Styrelsen for It og Læring 
Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Elever i udskolingen har mere fravær end indskolings- og 
mellemtrins elever 

Det samlede fravær er stigende med elevernes alder. Indskolingselever 

har i skoleåret 2019/20 4,9 procent samlet fravær, mens udskolingselever 

har 5,6 procent samlet fravær, jf. figur 6. Udskolingselever har i gennem-

snit ulovligt fravær svarende til lidt mere end 2 dage (1,1 procent) på et 

skoleår, og 10. klasses elever har ulovligt fravær svarende til 4 dage (2,0 

procent). Til sammenligning har indskolingselever omkring 1 dag (0,9 pro-

cent). Sygefraværet er ligeledes stigende med alder. Indskolingseleverne 

har i gennemsnit 5 dages sygefravær, mens elever i udskoling og på mel-

lemtrinnet har sygefravær svarende til mere end 5,5 dage (2,8 procent og 

2,9 procent). Disse tendenser ses også i tidligere skoleårs elevfraværs-

data. 
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Figur 6. Elevfravær fordelt på skoletrin og fraværstype i procent 2019/2020 
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Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. Indskoling dækker over 1.-3. klasse-
trin, mellemtrin dækker over 4.-6. klassetrin og udskoling dækker over 7.-9. klassetrin. 

Andelen af elever med højt fravær er faldet i skoleåret 
2019/20 

Spredningen i det samlede elevfravær har frem til og med skoleåret 

2018/2019 vist, at en voksende andel af eleverne har et fravær over 10 

procent, svarende til et fravær på over 20 dage i løbet af et skoleår, jf. 

figur 7. Mens det samlede fravær generelt er faldet i skoleåret 2019/20, 

viser indsamlingen også, at andelen af elever med fravær over 5 procent 

er mindre end de foregående år. Sidste skoleår havde 27,6 procent af ele-

verne et fravær mellem 5-10 procent. I skoleåret 2019/20 udgør denne 

andel 24 procent af eleverne i folkeskolen. Ser man på eleverne med højt 

fravær har 11,7 procent (62.315 elever) i skoleåret 2019/20 mere end 10 

procent fravær. Dette er et fald på 2,5 procentpoint i forhold til sidste år, 

hvor 14,2 procent havde et fravær på over 10 procent. Disse resultater 

skal ligeledes ses i lyset af de særlige omstændigheder for COVID-19 i sko-

leåret 2019/20. 
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Figur 7. Andel af elever i fire fraværsintervaller, udvikling over tid fra 
2017/2018-2019/2020.  
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Kilde: Styrelsen for It og Læring 
Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Andelen af elever med lavt fravær er højest for elever, hvis 
forældre har en videregående uddannelse 
Andelen af elever med højt fravær er mindre i gruppen med elever, hvis 

forældre har en videregående uddannelse end i gruppen af elever hvis 

forældre har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, jf. figur 8. I 

gruppen af elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, har 9 

procent af eleverne et højt fravær på over 10 procent. Sammenlignes det 

med gruppen af elever, hvis forældre har grundskolen som højeste fuld-

førte uddannelse, udgør andelen af elever med højt fravær 25 procent. 

Omvendt gælder det også, at andelen af elever med lavt fravær er størst 

blandt elever med forældre med en videregående uddannelse og udgør 

en mindre andel blandt elever, hvor forældrene har grundskolen som hø-

jeste fuldførte uddannelse. Disse tendenser ses også i tidligere skoleårs 

elevfraværsdata. 
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Figur 8. Andelen af elever i tre forskellige fraværsintervaller, fordelt på for-
ældres højest fuldførte uddannelse, 2019/20  
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Note: Kun almen- og specialklasser i folkeskolen indgår. 

Elevfraværet er højere i folkeskolens specialklasser 

Elever i folkeskolens specialklasser har både mere fravær med tilladelse 

og sygefravær sammenlignet med elever i folkeskolens almenklasser, jf. 

figur 9. Samlet set har specialklasseelever 3,6 procentpoint mere fravær 

end elever i folkeskolens almenklasser. Det svarer til lidt over 7 dages eks-

tra fravær. I alt har specialklasseeleverne i gennemsnit fravær svarende 

til 17,4 dage på et skoleår, mens almenklasseeleverne gennemsnitligt har 

10,1 dages fravær på et år. 

Figur 9. Elevfravær fordelt på klassetype og fraværstype i procent, 2019/20 
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Elevfraværet i specialskoler ligger lidt højere end forgå-
ende år  
Der er for skoleåret 2019/20 indsamlet elevfravær for 9.823 elever på 

specialskoler. Elevfravær for elever i specialskoler ligger lidt højere end 

det samlede fravær de foregående skoleår, jf. figur 10. Det samlede elev-

fravær ligger på 9,4 procent, der svarer til 18,8 dages fravær. Fraværet 

med tilladelse ligger på 4,7 procent og er i skoleåret 2019/20 steget med 

1 procentpoint, mens sygefraværet og ulovligt fravær er faldet i forhold 

til de foregående år. Som foregående år har elever på specialskolerne et 

samlet højere fravær end folkeskolens elever. Særligt har specialeskole-

eleverne et højere sygefravær og fravær med tilladelse sammenlignet 

med elever i folkeskolen. Det samlede elevfravær på specialskoler er også 

lidt højere end det samlede fravær blandt elever i specialklasser i folke-

skolen.  

Figur 10. Udvikling i elevfravær over tid for specialskolerne i procent 
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Vil du vide mere?  
Du kan finde de enkelte skolers og kommuners tal i ministeriets datavare-

hus her. 

Tallene findes både som nøgletalsvisninger, rapporter på lands-, skole og 

kommuneniveau samt Excel-adgang, hvor du frit kan sammensætte de tal, 

du skal bruge her.  

I datavarehuset på www.uddannelsesstatistik.dk er det ligeledes muligt at 

tilgå en lang række andre data om bl.a. test, karakterer og elevtal i grund-

skolen og både på skole-, kommune- og landsniveau. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1833.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1604.aspx
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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