Vejledning til håndtering af bekendtgørelse
nr. 1063 af 24/10/2019
om elevers fravær fra undervisning i folkeskolen
Denne vejledning beskriver, hvordan skolerne i Holbæk Kommune skal agere ift. bekendtgørelse nr.
1063. Bekendtgørelsen slår fast, at når en elev har 15% ulovligt fravær i ét kvartal, skal skolen underrette kommunen, som skal træffe afgørelse om at børne- og ungeydelsen standses for ét kvartal.
’Guide til arbejdsgang i fraværssager’, som er trådt i kraft for alle skoler i kommunen i efteråret 2019
gælder ligeledes for de elever, hvis fravær er omfattet af denne bekendtgørelse.

LÆRING & TRIVSEL

Definition på ulovligt fravær
Ulovligt fravær forstås som udeblivelse fra undervisningen, hvor der ikke er tale om fravær på grund af
sygdom, funktionsnedsættelse1 eller fravær på grund af ekstraordinær frihed 2.

Lovpligtige rammer for registrering af fravær
Daglig registrering af fravær
Alle elevers fravær skal dagligt registres på skolen i TEA:
•
•

I indskolingen og mellemtrinnet skal elevens fremmøde som minimum registreres hver morgen
I udskolingen skal elevens fremmøde som minimum registreres ved skoledagens start og slut.
o Hvis en elev i udskolingen ikke er til stede, når fremmødet registreres i sidste lektion, og
ikke er meldt syg, har lovligt fravær eller andre særforanstaltninger, registreres det
ulovlige fravær som halvdagsfravær.

Det er forældrenes ansvar at indberette deres barns fravær ved sygdom eller ekstraordinær frihed. Dette
bør som udgangspunkt ske senest 3 dage efter, at fraværet har fundet sted.
Fire kvartaler
Ulovligt fravær skal tælles sammen løbende inden for hvert kvartal i kalenderåret.
Ved skoleskift indhenter den nye skole oplysninger om elevens ulovlige fravær i indeværende kvartal.
Antallet af reelle skoledage vil variere fra kvartal til kvartal på grund af ferier, helligdage mm. Derfor er
der forskel på, hvor mange skoledage med ulovligt fravær, der udgør 15% i et kvartal.

Procedure for ulovligt fravær
Ved ulovligt fravær hos en elev skal skolen gøre følgende:
•

•
•

Ved registrering af ulovligt fravær kontaktes forældrene til eleven straks m.h.p. at afdække årsag til fraværet. Hvad der forstås ved straks, afhænger af en helhedsvurdering af de konkrete
omstændigheder. Det anbefales at man inddrager elevens alder, modenhed samt fraværshistorik i denne vurdering.
Når en elev har 10% ulovligt fravær skal skolen orientere forældrene om de mulige økonomiske
sanktioner ved 15 % ulovligt fravær.
Når en elev har 15% ulovligt fravær i ét kvartal, skal skolens ledelse sende en underretning til
Børneindsatsen (her bruges vedlagte skema)

1

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. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelser som fx autisme, ADHD, ADHD, hjerneskade eller bevægelseshandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af
sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende er forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolens ledelse bede om en
lægeattest, hvis fraværet har varet i mere end 2 uger (se Bekendtgørelsens § 2 og Vejledning til bekendtgørelsen)
2
Skolelederen kan i særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. (se Bekendtgørelsen § 3 for nærmere beskrivelse og Vejledning til bekendtgørelsen)

2

En underretning gælder kun for ét kvartal. Hvis det ulovlige fravær overskrider 15% i kommende kvartal,
følges samme procedure igen.
Skolen har en forpligtelse til i samarbejde med forældrene og barnet/den unge at søge at bringe fraværet til ophør så hurtigt som muligt. Herunder at inddrage relevante samarbejdspartnere og følge
Holbæk Kommunes ’Guide til arbejdsgang i fraværssager’.
’Guide til arbejdsgang i fraværssager’ beskriver hvordan bekymrende fravær (herunder ulovligt fravær)
håndteres i Holbæk Kommune. Derfor må det forventes at der har været trivselssamtaler, fraværssamråd eller endda netværksmøder afholdt inden elevens fraværsmønster kommer så vidt, at eleven har
15% ulovligt fravær i ét kvartal.
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