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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
I medfør af § 39, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, fastsæt‐
tes efter bemyndigelse:
§ 1. En elevs udeblivelse fra undervisningen i folkeskolen registreres som ulovligt fravær, medmindre
der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, jf. § 2, eller fravær på
grund af ekstraordinær frihed, jf. § 3.
Stk. 2. Fravær er ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsa‐
gen senest samme dag eller i helt særlige tilfælde i rimelig tid derefter.
Stk. 3. Fravær er ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at efterkomme skolelederens eventuelle an‐
modning om en lægeattest, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2, 2. pkt.
§ 2. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende foreligger, når en elev på grund af
smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen.
§ 3. Skolelederen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Tilladelse
til ekstraordinær frihed sker på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at
holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for
klassen.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om ekstraordinær frihed skal tillades efter stk. 1, skal særligt lægges vægt
på, om fraværet ud fra en konkret vurdering har negativ betydning for
1) elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder,
2) elevens motivation og læringsparathed,
3) elevens alsidige udvikling eller
4) andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder.
Stk. 3. Ved vurderingen af, om ekstraordinær frihed skal tillades efter stk. 1, skal der anlægges en re‐
striktiv vurdering og navnlig udvises tilbageholdenhed, hvis eleven inden for det seneste år har haft fra‐
vær af større omfang.
Stk. 4. Tilladelse til ekstraordinær frihed gives efter forudgående ansøgning eller i helt særlige tilfælde
efter ansøgning indgivet i rimelig tid efter, at fraværet har fundet sted.
§ 4. Skolelederen sikrer, at elevernes fravær noteres dagligt ved skoledagens begyndelse. For elever i
7.-10. klasse noteres elevernes fravær tillige dagligt ved skoledagens afslutning. Skolelederen fastsætter
nærmere retningslinjer for notering og registrering af fravær for elever, der kommer for sent eller forlader
skolen før skoledagens afslutning.
Stk. 2. For elever, der noteres fraværende ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær som
dagsfravær. For elever i 7.-10. klasse, der er til stede ved noteringen ved skoledagens begyndelse, men
fraværende ved noteringen ved skoledagens afslutning, registreres ulovligt fravær som halvdagsfravær.
Stk. 3. Skolelederen fastsætter nærmere retningslinjer for registrering af elevers fravær på grund af syg‐
dom, funktionsnedsættelse eller lignende og fravær i form af ekstraordinær frihed.
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Stk. 4. Fravær registreres senest en uge efter, at det har fundet sted, i et elektronisk system, som er til‐
gængeligt for kommunalbestyrelsen, med angivelse af, om der er tale om ulovligt fravær, fravær på grund
af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende eller fravær i form af ekstraordinær frihed.
Stk. 5. For elever i de regionale undervisningstilbud registreres fravær senest en uge efter, at det har
fundet sted, i et elektronisk system, som er tilgængeligt for regionsrådet, med angivelse af, om der er tale
om ulovligt fravær, fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende eller fravær i form af
ekstraordinær frihed.
§ 5. I tilfælde af en elevs ulovlige fravær retter skolens leder straks henvendelse til elevens forældre,
med henblik på at afdække årsagen til fraværet.
Stk. 2. Skolelederen søger i samarbejde med elevens forældre og eleven selv at bringe fraværet til ophør
så hurtigt som muligt. Skolens leder inddrager i fornøden udstrækning sagkyndig bistand, herunder pæda‐
gogisk-psykologisk rådgivning.
§ 6. Skolens leder underretter kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. el‐
ler derover inden for ét kvartal, jf. § 153, stk. 2, i lov om social service.
Stk. 2. Skolens leder orienterer elevens forældre om konsekvenserne efter reglerne i § 153, stk. 2, og §
155 c i lov om social service af fravær på 15 pct. i et kvartal, når en elev har ulovligt fravær på 10 pct.
eller derover inden for ét kvartal.
§ 7. Forældrenes rettigheder og pligter efter denne bekendtgørelse tilkommer den eller de personer, som
har forældremyndigheden over eleven, eller den, der faktisk sørger for barnet, jf. folkeskolelovens § 35.
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 696 af 23. juni 2014 om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen op‐
hæves.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 24. oktober 2019
Birgitte Hansen
/ Liz Nymann Lausten
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