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Ny vejledning om reglerne for sygeundervisning (folkeskoler og
frie grundskoler)
I 2018 gennemførte Rambøll en undersøgelse af hjemmeundervisning,
fravær og børn uden for undervisningstilbud for Undervisningsministeriet.1
Undersøgelsen viser bl.a., at ikke alle børn med ret til sygeundervisning
får tilbud herom, og at kun få skoler tilbyder elever med længerevarende
sygdomsforløb efterfølgende indsatser, der kan imødekomme elevernes
faglige efterslæb.
Undersøgelsen viser også usikkerhed om, hvem der har ansvaret for at
iværksætte sygeundervisning, når en elev er indlagt, og om hvilke undervisere der kan benyttes til sygeundervisning i hjemmet.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på den baggrund udarbejdet
en ny vejledning om reglerne for sygeundervisning, som gælder for både
folkeskoler og frie grundskoler.
Styrelsen skal i den sammenhæng navnlig henlede opmærksomheden på
følgende forhold:
Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lignende, gives den nødvendige
sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når
eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning.
Er eleven indlagt på hospital eller anden institution, skal skolens leder
sikre sig, at eleven modtager undervisning og om nødvendigt underrette
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sygehuset mv. er beliggende.
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Det er således beliggenhedskommunen for det hospital el.lign., hvor
eleven er indlagt, der er forpligtet til at indrette sygehusundervisning på
de i kommunen beliggende sygehuse.
Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og
lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.
Sygeundervisning i hjemmet skal så vidt muligt varetages af en eller flere af
elevens egne undervisere, men andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, hvis andet ikke er muligt eller kun delvist er muligt. I den forbindelse kan det overvejes at anvende digitale løsninger
som f.eks. Skype og Facetime, så eleven kan opretholde en faglig og social forbindelse til sin skole.
Af hensyn til elevens videre skoleforløb er det væsentligt, at et fagligt
efterslæb som følge af længerevarende sygdom håndteres, når eleven
vender tilbage til skolen. Skolen skal i den forbindelse tage stilling til behovet for supplerende undervisning eller anden faglig støtte.
Styrelsen skal generelt opfordre til, at kommuner og skoler er opmærksomme på reglerne om sygeundervisning og foretager de nødvendige
faglige vurderinger og indsatser, så eleverne får den sygeundervisning,
som de efter reglerne har behov for og ret til.
I den vedlagte vejledning foretages en nærmere gennemgang af reglerne
om sygeundervisning, og hvordan de skal forstås.

Med venlig hilsen
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