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Det nødvendige fokus 
på børn og unges 
skolefravær

”I Aalborg Kommune vil vi have, at 
alle børn og unge lærer og trives”

Retten og pligten til uddannelse er en grundlæggende men-
neskerettighed vedtaget i Den danske grundlov, FN’s Bør-
nekonvention og FN’s Handicapkonvention. 

Undervisning og uddannelse er afgørende for at sikre børn 
og unges fremtidige muligheder i voksenlivet. Fravær i sko-
len medvirker til at begrænse disse muligheder, idet fravær 
kan have negative konsekvenser for børn og unges læring 
og trivsel. 

Sammenhæng mellem skolefravær: 
Fagligt niveau og trivsel

Der er sammenhæng mellem mistrivsel og højt skolefravær 
– og unge med lavt fravær klarer sig bedre ved folkeskolens 
afgangsprøve. Jo højere fravær den unge har haft i 9. klas-
se, desto lavere er karaktergennemsnit i de bundne prøver. 
Samtidig har skolefraværet en direkte betydning for de un-
ges overgang til og status på ungdomsuddannelsen.

Det er derfor vigtigt, at de voksne i et tidligt samarbejde er 
opmærksomme på udviklingen i børn og unges skolefravær, 
årsagerne hertil samt iværksætter handlinger, der kan med-
virke til at sikre et stabilt fremmøde.

Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, desto større 
er chancen for, at barnet eller den unge atter får et stabilt 
fremmøde. 

Skolens leder som ansvarlig

Skolens leder har det overordnede pædagogiske ansvar for, 
at skolen tilrettelægger et differentieret undervisningstil-
bud for alle elever, der er indskrevet på skolen. Det er li-
geledes skolelederens ansvar, at påse at alle elever, der er 
indskrevet på skolen, deltager i undervisningen. Hvis eleven 
ikke deltager i undervisningen, er skolelederen således for-
pligtet til at handle systematisk og i samarbejde med foræl-
dre og eleven iværksætte indsatser, som kan understøtte et 
stabilt fremmøde.

Hvis skolelederen vurderer, at eleven - udover sit skolefra-
vær - også har bekymrende vanskeligheder i livet uden for 
skolen, skal skolelederen udarbejde en underretning.

Skolens leder skal altid inddrage forældre og eleven proak-
tivt i hele processen, da de er ansvarlige i forhold til at møde 
i skolen.
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Skolefravær
er et fælles anliggende
med mange årsager

Der er fra Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget for-
muleret en række forventninger til alle folkeskolers arbejde 
med elevfravær. 

Denne handlevejledning udgør en kommunal minimumssy-
stematik, der kan medvirke til at indfri disse forventninger - 
og gælder for alle elever på folkeskoler i Aalborg Kommune. 
Handlevejledningen indeholder også en værktøjskasse, der 
kan understøtte skolernes arbejde i tilfælde, hvor en elevs 
fravær bliver bekymrende. Værktøjskassen kan også med 
fordel anvendes i det forebyggende arbejde med skolefra-
vær. 

Handlevejledningens handlesystematik beskæftiger sig 
både med ”bekymrende fravær” som er lokalpolitisk defi-
neret og de juridiske krav der er til skolelederen i tilfælde af 
at en elev har ulovligt fravær på 15% eller mere. Værktøjs-
kassen kan benyttes til arbejdet med begge.

Med denne handlevejledning sættes der således fokus på 
at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til elevers 
skolefravær. Det gøres gennem en øget systematik og et 
styrket og tidligt samarbejde mellem elev, forældre, skole 
og andre aktører. 

Skolebestyrelsen skal med udgangspunkt i den kommuna-
le handlevejledning udarbejde lokale principper for skolens 
håndtering af skolefravær. 

Her er det vigtigt, at der arbejdes forebyggende med sko-
lefravær eksempelvis på skolens kompetencecenter og 
trivselsforum. Ligeledes er det vigtigt, eleven, familien og 
netværket bliver inddraget i forhold til skolefravær og ind-
drages i beslutninger om de indsatser, der iværksættes for 
at sikre et stabilt fremmøde. 

PPR’s fraværskonsulenter kan hjælpe skolerne med at ska-
be overblik over og sikre, at der sker handling ift. eleverne. 
Det er frivilligt for skolerne at inddrage fraværskonsulen-
terne, på handlesystematikkens trin 1 og 2. Hvis elevens 
fraværssag når handletrin 3, er skolerne dog forpligt til at 
inddrage fraværskonsulenterne. Læs mere om de 3 handle-
trin senere i handlevejledningen.

Årsagerne kan være mange 
og komplekse

Der er mange forskellige årsager til, at elever ikke går i skole 
i en kortere eller længere periode. Årsagerne til skolefravær 
kan være afgørende for, at en elev bliver forstået, og får den 
rette hjælp i tide. Fraværet kan eksempelvis være relateret 
til noget i skolen, i familien, hos eleven selv eller i relation til 
venner i eller uden for skolen. 

Det er derfor afgørende for arbejdet med at sikre en elev et 
stabilt fremmøde, at der bliver lavet en grundig analyse af 
de bagvedliggende årsager til elevens skolefravær. Der kan 
med fordel tages udgangspunkt i beskrivelsen af beskyt-
tende faktorer og risikofaktorer. Læs mere om beskyttende 
faktorer og risikofaktorer senere i handlevejledningen.
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Det tætte 
skolehjemsamarbejde
er vigtigt

I arbejdet med at sikre en elev et stabilt fremmøde er et 
tæt skolehjemsamarbejde og den gode relation afgørende. 
Derfor er det vigtigt at vælge en voksen, der fungerer som 
tovholder mellem elev/forældre og skole og som elev/for-
ældre har en særlig god relation til. Tovholderen kan være 
en fra klasseteamet eller trivselspersonen. Her er det cen-
tralt at inddrage eleven i valg af den tovholder, som eleven 
føler bedst kan hjælpe.

Under hele forløbet er tovholderen i dialog med både foræl-
dre og elev, da de også er ansvarlige aktører i forhold til at 
sikre eleven et stabilt fremmøde på skolen.

Dialog med eleven 

Årsagerne til skolefraværet kan være mangeartede. Sam-
men med eleven kan tovholderen derfor undersøge, hvilke 
årsager der ligger til grund for elevens fravær, og hvilke 
handlemuligheder eleven selv ser - både hos sig selv og hos 
klasseteamet, mfl. Tovholderen kan eksempelvis også tale 
med eleven om omfanget af fraværet og om de sociale og 
faglige konsekvenser af dette. Det er også vigtigt, at tovhol-
deren vurderer, i hvor høj grad der kan skabes dialog med 
eleven om årsagerne til skolefraværet. 

Dialog med forældrene 

En afdækning af årsagerne til skolefraværet sammen med 
forældrene er afgørende for at få et helt billede af proble-
matikken. I dialogen med forældrene er det vigtigt at tale 
om, hvilke muligheder forældrene har for at understøtte 
en øget deltagelse på skolen. Her kan forældre og tovhol-
der også med fordel drøfte, hvilke handlemuligheder for-
ældrene ser hos eksempelvis eleven selv og hvordan klas-
seteamet/skolen konkret kan bidrage. Ligesom i dialogen 
med eleven kan tovholderen også tale med forældrene om 
fraværets omfang og hvilke konsekvenser skolefravær har 
for elevens faglige og sociale trivsel i klassen.
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Handleprocedure
ved bekymrende fravær
Handletrin 1

Klasseteam/trivselsperson 
observerer, at en elev har fået 
bekymrende fravær.

Der arbejdes på handletrin 1 frem til, at eleven har max 10  
sammenhængende skoledage uden undervisning.

Ansvarlig:
Skoleleder, klasseteam, trivselsperson og tovholder

Handling:
Klasseteamet skal tage kontakt til forældrene for at spørge 
til eleven. Klasseteamet skal analysere fraværsårsagerne 
sammen med trivselspersonen ift., om det giver grund til 
yderligere tiltag. Der sendes eventuelt et bekymringsbrev 
til forældrene.

Skolelederen skal tage stilling til, om undervisningsplig-
ten eventuelt skal opfyldes gennem syge undervisning, 
enkeltmandsundervis ning eller reduceret skema. Hvis re-
duceret skema vælges, skal det ske som en del af elevens 
specialpædagogiske bistand, hvorfor der skal foreligge en 
aktuel pædagogisk psykologisk vurdering. Vedrørende ele-
vens pasningsbehov henvises til side 12 og 13.

Skole og forældre vurderer, om PPR skal inddrages i den 
tidlige indsats.

Hvis der er grund til bekymring, aftaler skole, 
forældre og eleven, hvem der er tovholder på 
fraværssituationen. 

Tovholderen har ugentlig kontakt med forældre 
og elev om elevens skolefravær. Elev, forældre 
(evt. netværk og skolesocialrådgiver) 
inddrages generelt i hele forløbet. 

Hvis eleven skal skifte skole, kan den afgivende skole eventu-
elt orientere den modtagende skole om elevens skolefravær.

Tidsperspektiv:
Bekymrende fravær dækker over fravær som følge af syg-
dom eller ulovligt fravær - eller en kombination af disse. 

For at der er tale om bekymrende fravær skal det have et 
omfang på mindst:

• 5 sammenhængende skoledage
• 7 skoledage i en periode på 20 skoledage
• 15 skoledage i en periode på 60 skoledage

Skolen skal tage aktivt stilling til, om skolefraværet er be-
kymrende, og hvordan skolen vil handle på fraværet.

Drypvist skolefravær:
Skolefravær i mindre omfang kan også være bekymrende, 
eksempelvis hvis en elev ofte kommer og går i skoletiden, 
møder for sent, har fravær på særlige dage eller der er sam-
menfald med søskendes fravær. 

Ligeledes kan fraværet være bekymrende, hvis hjemmet 
orienterer om fraværets årsager, men skolen alligevel vur-
derer, at det handler om bekymrende faktorer.

Opfølgning på drypvist fravær gøres ikke administrativt 
men ud fra en individuel vurdering i forbindelse med analy-
sen af fraværsårsagerne.

Opfølgning:
Ugentlig advis for tidlig opsporende indsats.

1
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Klasseteam/trivselsperson 
observerer, at eleven fortsat 
har bekymrende fravær.

Handletrin 2 igangsættes, når en elev har 11 sammenhæn-
gende skoledage uden undervisning. 

Ansvarlig:
Skoleleder, tovholder, klasseteam/trivselsperson og fami-
lie- eller specialgruppe.

Handling:
Hvis skolen ikke på handletrin 1 har udnævnt en tovholder 
skal skolen gøre dette nu. 

Tovholder og klasseteamet reviderer analysen af fraværsår-
sagerne blandt andet med udgangspunkt i beskyttende fak-
torer og risikofaktorer. De udarbejder en beskrivelse af ele-
vens faglige, personlige og sociale udvikling.

På baggrund af erfaringerne fra handletrin 1 og beskrivel-
sen skal tovholder og klasseteam udarbejde en individuel 
handleplan med mål, delmål og indsatser for arbejdet med 
at sikre eleven stabilt fremmøde i skolen. 

Det vurderes også i handleplanen om:
•  elevens nuværende undervisningstilbud 
 imødekommer elevens behov.
•  PPR’s fraværskonsulenter skal inddrages
•  der er behov for yderligere indsats fra PPR.
•  der skal laves underretning til familie- 
 eller special gruppen

Skolelederen skal tage stilling til, om under-
visningspligten eventuelt skal opfyldes gennem 
syge undervisning, enkeltmandsundervis ning eller 
reduceret skema. Hvis reduceret skema vælges, 
skal det ske som en del af elevens special-
pædagogiske bistand, hvorfor der skal 
foreligge en aktuel pædagogisk psykologisk
vurdering. Vedrørende elevens pasningsbehov 
henvises til side 12 og 13.

Tovholderen skal nu indkalde forældrene og eventuelt 
elev til handleplansmøde til drøftelse og kvalificering 
af skolens handleplan. Klasseteamet deltager. 

Der aftales, hvem der er opgaveansvarlig på aftalerne i hand-
leplanen og hvornår der er opfølgningsmøde. 

Elevens stemme er inddraget i handleplanen. 

Elev, forældre (evt. netværk og skolesocialrådgiver) inddra-
ges generelt i hele forløbet.

Hvis eleven skal skifte skole, skal den afgivende skole ori-
entere den modtagende skole om elevens fravær.

Inddragelse af familie- eller specialgruppe

• Hvis skolelederen ikke er bekendt med, at eleven har 
en sag i familie- eller specialgruppen, skal skolelederen 
overveje om trivselsforum skal inddrages, hvor forældre 
og eventuelt elev deltager.

• Hvis skolelederen er bekendt med, at eleven har en sag i 
familie- eller specialgruppen, skal skolelederen kontakte 
denne og aftale, hvordan der skal samarbejdes. Ofte vil 
der blive etableret et netværksmøde.

 
Familie- eller specialgruppen henvender sig til skolen i for-
hold til en elev med højt skolefravær, hvis forældrene har 
ansøgt om hjælp efter serviceloven grundet manglende 
skolegang. Sagen skal drøf tes mellem skole og familie- eller 
specialgruppen, inden der bevilges kompenserende ydelser 
efter serviceloven.

Opfølgning:
Ugentlig advis for tidlig opsporende indsats

Handletrin 2
2
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Handletrin 3

Klasseteam/trivselsperson 
observerer, at eleven fortsat 
har bekymrende fravær.

Handletrin 3 igangsættes, hvis eleven har haft max. 8 uger 
sammenlagt uden undervisning.

Ansvarlig:
Skoleleder, tovholder og klasseteam, familiegruppe- 
eller specialgruppen

Handling:
PPR’s fraværskonsulenter skal inddrages 

Tovholderen indkalder forældre og andre relevante aktører 
uden for skolen til et møde, hvor PPR’s fraværskonsulenter 
medvirker til at kvalificere skolens handleplan. På mødet 
vurderes det også om elevens nuværende undervisningstil-
bud imødekomer elevens behov.  Ligeledes skal analysen af 
fraværsårsagerne revideres. 

Skolelederen skal lave en underretning til familie- eller spe-
cialgruppen, hvor elevens vanskeligheder og skolens arbej-
de beskrives.

Skoleleder skal lave en indstilling til PPR.

Skolelederen skal tage stilling til, om undervisningsplig-
ten eventuelt skal opfyldes gennem syge undervisning, 
enkeltmandsundervis ning eller reduceret skema. Hvis re-
duceret skema vælges, skal det ske som en del af elevens 
specialpædagogiske bistand, hvorfor der skal foreligge en 
aktuel pædagogisk psykologisk vurdering. Vedrørende ele-
vens pasningsbehov henvises til side 12 og 13.

Elev, forældre (evt. netværk og skolesocialrådgiver) inddra-
ges generelt i hele forløbet.

Hvis eleven skal skifte skole, skal den afgivende skole ori-
entere den modtagende skole om elevens fravær.

Opfølgning:
Ugentligt

3
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Procesbeskrivelse 
ved ulovligt fravær (15%)

Klasseteam/trivselsperson 
observerer, at eleven har 10 eller 
15% ulovligt fravær.

Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra sko-
len, uden at forældrene har givet skolen besked om det, el-
ler at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. 

Hvis en elev har ulovligt fravær på 15% eller derover inden 
for et kvartal, skal skolelederen underrette familie- eller 
specialgruppen om fraværet. På baggrund af skolelederens 
underretning træffer familie- eller specialgruppen afgørelse 
om, at forældrenes børne- og ungeydelse skal standses for 
det næste kvartal.

Ansvarlig:
Skoleleder, klasseteam/trivselsperson og familie- eller spe-
cialgruppe

Handling:
Ved 10% ulovligt fravær: 
• Skolelederen skal informere forældre til elever med 

mere end 10% ulovligt fravær i et kvartal om risikoen 
for træk i børne- og ungeydelsen.

Ved 15% ulovligt fravær:
• Skolelederen skal underrette familie- eller specialgrup-

pen, når en elev har mere end 15% ulovligt fravær inden 
for 1 kvartal.

• Skolelederen skal inden fremsendelse af underretnin-
gen vurdere, om det ulovlige fravær er korrekt registre-
ret, eller der er andre undskyldelige omstændigheder.

• Skolelederen gennemgår underretningen med foræl-
drene, inden den afsendes. 

• Familie- eller specialgruppen modtager underretnin-
gen på en elev, der har haft 15% ulovligt skolefravær i 1 
kvartal. 

• Familie- eller specialgruppen træffer afgørelse om at 
standse børne- og ungeydelsen for det kommende kvartal.

Hvis eleven skal skifte skole, skal den afgivende skole ori-
entere den modtagende skole om elevens fravær. 

PPR’s fraværskonsulenter skal inddrages.

Opfølgning:
Kvartalsvist
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De beskyttende 
faktorer, risikofaktorer 
og indikatorer
på skolefravær
I forhold til tidlig opsporing og analyse af skolefravær er det 
væsentligt at være opmærksom på, hvilke beskyttende fak-
torer og risikofaktorer, der findes i og omkring den enkelte 
elev. 

Faktorerne sætter fokus på en række årsager, der kan øge 
eller reducere en elevs risiko for at udvikle en bekymrende 
fravær eller ulovligt fravær. Faktorerne vil ofte være svære 
umiddelbart at se. Men de kan betragtes som faktorer, der i 
sig selv bidrager til skoleelevers fremmøde. 

Beskyttende faktorer

• Tydelig og konsekvent lokal fraværspolitik
• Ledelsesfokus på skolefravær
• Hurtig opfølgning
• Socialfaglige kompetencer
• Klasserumsledelse
• Stærkt skolehjemsamarbejde
• Medarbejderengagement
• Meningsgivende undervisningsindhold
• God klassestruktur
• Trivsel
• Venner
• God voksenrelation
• Passende faglige udfordringer
• Robusthed
• Passende søvn
• Gode forældrekompetencer

Risikofaktorer

• Dårlige faglige forudsætninger
• Hyppige lærerskift
• Dårlig lærer-/elevrelation
• Dårlig klassestruktur
• Gruppepres
• Over- eller understimulering
• Psykiske forhold (elev/familie)
• Familiære problemstillinger
• Misbrug (elev/familie)
• Lavt selvværd
• Skoletræthed
• (Mange) skoleskift
• Ensomhed
• Manglende fremtidsudsigter

Indikatorer

• Begyndende ustabilt fremmøde
• Fraværsmønstre eksempelvis mandage eller bestemte 

timer
• Sammenfald i fravær med søskende i familien
• Ingen venner
• Er fagligt langt bagud
• Er fagligt langt foran
• Laver ikke lektier
• Dårlig opførsel
• Trist
• Tilbagetrukket
• Faldende karakterer
• Misbrug
• Kriminel adfærd
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Værktøjskasse og 
inspiration 
til arbejdet med skolefravær

Klasseteamets daglige pædago-
giske og didaktiske indsatser

• Fraværsregistrering (tidlig opsporing)
• Anerkendende tilgang til eleven 
• Fokus på elevens beskyttende og risikofaktorer
• Forudsigelighed og struktur
• Overblik over ugeplan
• Læringsmålsstyret undervisning  
• Lektieopbakning
• Tydelige samværsregler
• Frikvartersordning f.eks. legeaftaler
• Indsatsteam ved skolefravær,
 (fraværsprojekt i distrikt øst)
• Klassearbejde/klasserumsledelse
• Overlevering mellem afdelinger
• Forebyggelse af mobning
• Udvidet skolehjemsamarbejde

Samarbejde med aktører 
uden for skolen

• PPR’s fraværskonsulenter
• Indstilling til PPR
• Familie- eller specialgruppe
• Åben og anonym rådgivning
• Specialrådgivningen
• Ungerådgivningen
• Misbrugsrådgivningen
• VISO (Den nationale videns- og 
 specialrådgivningsorganisation)

Skolens 
yderligere indsatser

• Supplerende undervisning
• Specialpædagogisk bistand
• Praktikordning
• Trivselsperson/-forum
• Skolesocialrådgivere
• Inklusionsvejleder
• SSP-lærer
• Andre ressourcepersoner på skolen
• Sorg- eller skilsmissegruppe
• Indsatsteam ved elevfravær
• Reduceret skema
• Sygeundervisning
• Midlertidig enkeltmandsundervisning

Indsatser sammen med/fra 
aktører uden for skolen

• Netværksmøde
• Dialogmøde med PPR 
• Indsatser efter serviceloven
• Individuelle handleplaner
• Pædagogisk psykologisk vurdering
• PPR’s angstteam

Nedenstående er oplistet en ikke udtømmende række af værktøjer, der kan anvendes til at få eleven til at møde stabilt på 
skolen. Dertil kommer en række foreninger og frivillige organisationer, som kan være en hjælp.

De forskellige værktøjer kan i varieret omfang anvendes ved alle former for skolefravær.
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Lovgivning og aftaler 
Supplerende undervisning, 
specialpædagogisk bistand og 
sygeundervisning i hjemmet

Supplerende undervisning og 
specialpædagogisk bistand
Supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand 
kan understøtte, at eleven fortsat er en del af læringsfæl-
lesskabet i klassen og på skolen.

Supplerende undervisning
Folkeskoleloven

§ 3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan 
understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og 
holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller 
anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. 

Stk. 5. Der gives i fornødent omfang supplerende undervis-
ning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, 
eller som har været uden undervisning i længere tid.

Specialpædagogisk bistand
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand.

§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-
stand til elever omfatter:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller 
andre.

2)  Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpe-
midler.

3)  Særlig tilrettelagt Undervisning i folkeskolens fag og 
fagområder,

4)  Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejds-
metoder.

5)  Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at over-
vinde praktiske vanskeligheder

6)  Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning 
til elevens specialundervisning.

Sygeundervisning i hjemmet
I de tilfælde, hvor en elev ikke er i stand til fysisk at møde 
på skolen, skal skolen gennemføre sygeundervisning i hjem-
met. Undervisningens omfang og indhold skal tilpasses den 
enkelte elevs alder, helbredsmæssige forudsætninger og 
øvrige forudsætninger

Lovgivning
Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkesko-
len og grundskoler

§ 1. Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må 
skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder ret-
te henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering 
af behovet for sygeundervisning. Henvendelsen skal ske 
snarest muligt. Skolens leder skal under alle omstændighe-
der rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 sko-
ledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller 
skulle have påbegyndt skolegangen. 
Stk. 2. Ved hyppigt, kortvarigt fravær på grund af sygdom, 
herunder fravær på grund af en kronisk sygdom, finder stk. 
1 tilsvarende anvendelse, når fraværet har haft en samlet 
varighed af 3 uger (15 skoledage).
Stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom 
eller lignende er forhindret i at deltage i almindelig skole-
gang, kan skolens leder forlange en udtalelse herom fra den 
kommunale sundhedstjeneste, eventuelt en lægeerklæring.

Aftaler 
Det er den praktiserende læge eller speciallæge eksempel-
vis en psykiater, der udsteder lægeerklæringen. Lægeer-
klæringen betales af skolen. Lægeerklæringen skal afleve-
res til og opbevares på skolen.
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Lovgivning og aftaler
Enkeltmandsundervisning

Enkeltmandsundervisning kan iværksættes, hvis en elev ek-
sempelvis grundet adfærd ikke længere kan være i klassens 
normale fællesskab.

Enkeltmandsundervisning er en midlertidig indsats og kan 
højst være iværksat i 3 måneder.

Lovgivning
Vejledning og folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand  

66. I ganske særlige tilfælde, hvor den hidtidige undervis-
ning ikke kan fortsætte, og det midlertidigt ikke er muligt at 
placere en elev i en anden undervisningssammenhæng, kan 
der iværksættes enkeltmandsundervisning.

Kommunalbestyrelsen skal i disse tilfælde uden ophør un-
dersøge mulighederne for at henvise eleven til et egnet til-
bud på en skole, således at enkeltmandsundervisningen får 
en så kort varighed som muligt.

67. Hvis det skønnes nødvendigt at iværksætte enkeltmandsun-
dervisning, skal undervisningen etableres straks eller efter få 
dage, således at eleven ikke er uden undervisning i en periode. 

Det ugentlige undervisningstimetal for enkeltmandsunder-
visning bør omfatte mindst 8-10 ugentlige undervisningsti-
mer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. mindst 12-14 
ugentlige undervisningstimer på 4.-6. klassetrin og 14-16 
ugentlige undervisningstimer på 7.-9. klassetrin. De angiv-
ne timer tager udgangspunkt i, at der i tidsrummet gives 
undervisning til én enkelt elev.

I udgangspunktet imødekommes elevens pasningsbehov på 
skolen i et individuelt tilpasset pædagogisk miljø. Der kan 
dog være helt særlige tilfælde, hvor pasningsbehovet skal 
løses på anden vis. Det betyder, at skolen har pasningsan-
svaret med mindre eleven pga. sin funktionsnedsættelse 
udelukkende kan passes af mor eller far.

I disse særlige tilfælde afklares mulighederne i et samarbejde 
mellem skole, forældre og Familie- eller specialgruppen.

Aftaler
Enkeltmandsundervisningsforløb skal godkendes af skole-
chefen – ansøgning sendes til afdeling for skoler.

Skolen skal registrere elevens enkeltmandsundervisning i 
KMD-elev-supplerende undervisningsforløb (EN-KA). Der 
skal fortsat føres fravær på eleven i enkeltmandsundervis-
ningsforløbet.

Eleven skal være indstillet til PPR.

Skolen laver en underretning til Familie- eller specialgrup-
pen, når en elev modtager enkeltmandsundervisning.

Når en elev er i enkeltmandsundervisning, skal der sam-
arbejdes mellem skole, PPR og eventuelt Familie- og Be-
skæftigelsesforvaltningen om at finde en løsning på elevens 
fremtidigt undervisningstilbud.

Hvis en elev ikke længere deltager i undervisningen på fol-
keskolen eller i specialundervisningstilbuddet, skal skolele-
deren på den skole, hvor eleven er indskrevet, selv forestå 
enkeltmandsundervisning.

Undtagelse
Hvis en elev ikke længere deltager permanent i den almene 
undervisning på en privatskole, efterskole mfl., betragtes 
distriktsskolen som elevens hjemskole og skal forestå en-
keltmandsundervisningen.
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Lovgivning og aftaler
Reduceret skema

En elev kan få reduceret skema, hvis eleven på grund af so-
matiske eller psykiske årsager ikke kan deltage i den fulde 
undervisning.

Reduceret skema kan udelukkende gives som en del af en 
elevs specialpædagogisk bistand i enten specialundervis-
ningstilbud eller almenskolen 

Der skal derfor altid udarbejdes en pædagogisk psykologisk 
vurdering, der viser at eleven har specialpædagogiske be-
hov, inden det reducerede skema kan bevilges af skolen.

Til grund for skolelederens afgørelse om tildeling af redu-
ceret skema skal også ligge en lægeerklæring, der viser, at 
elevens helbred ikke tillader gennemførelse af fuld under-
visning.

Lovgivning
Vejledning og folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand 

68. Reglerne om fritagelse for et eller flere af folkeskolens 
fag - dog ikke dansk og matematik - tager sigte på de situati-
oner, hvor funktionsvanskeligheder på afgørende måde hin-
drer eleven i at få udbytte af undervisningen i faget. Eleven 
skal have anden relevant undervisning i de frigjorte timer.

Inden der træffes beslutning om helt at fritage en elev for 
et fag, bør indholdet i og målet for elevens læring i faget 
forsøges tilpasset elevens forudsætninger.

Det er skolens leder, der træffer beslutningen om fritagelse 
på grundlag af en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering. 
Det er en forudsætning for beslutningen, at forældrene er 
enige i, at eleven bliver fritaget for det pågældende fag.

I udgangspunktet imødekommes elevens pasningsbehov på 
skolen i et individuelt tilpasset pædagogisk miljø. Der kan 
dog være helt særlige tilfælde, hvor pasningsbehovet skal 

løses på anden vis. Det betyder, at skolen har pasningsan-
svaret med mindre eleven pga. sin funktionsnedsættelse 
udelukkende kan passes af mor eller far.

I disse særlige tilfælde afklares mulighederne i et samarbej-
de mellem skole, forældre og Familie- eller specialgruppen.
 

Aftaler
Den enkelte skole vurderer selv i samarbejde med forældre-
ne, om eleven skal i reduceret skema – der skal ikke forud 
indhentes godkendelse fra skolechefen.
 
Det er den praktiserende læge eller speciallæge, fx en psy-
kiater, der udsteder lægeerklæringen. Lægeerklæringen 
betales af skolen, der opbevarer denne.

Særligt for specialundervisningstilbuddene
I forhold til opstart i specialundervisningstilbud er der mu-
lighed for en gradvis indslusning over en kortere periode.
 
I helt særlige tilfælde kan der i forbindelse med indslusning 
af en elev, bevilges forældre tabt arbejdsfortjeneste i op til 1 
måned. Indslusningen betragtes som reduceret skema, hvil-
ket betyder, at reglerne herfor er gældende. Såfremt der er 
behov for yderligere tid tilrettelægger skolen sammen med 
forældre og eventuelt eleven den resterende indslusnings-
periode således, at denne kan klares uden kompenserende 
ydelser fra familie- og beskæftigelsesforvaltningen.
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Lovgivning og aftaler
Ulovligt fravær på 15% 

Lovgivning
Vejledning til bekendtgørelse om elevers fravær fra under-
visningen i Folkeskolen.

6. Når en elev har ulovligt skolefravær på 15%. eller derover 
inden for ét kvartal, skal skolelederen underrette kommu-
nen om fraværet. Skolelederen skal underrette kommunen 
om ulovligt fravær på 15%. eller derover, uanset om barnet 
eller den unge i øvrigt må antages at have behov for særlig 
støtte efter serviceloven. Når kommunen modtager en un-
derretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15%. 
Eller derover inden for ét kvartal, skal kommunen træffe af-
gørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses for ét 
kvartal. Inden der træffes afgørelse, skal kommunen parts-
høre både forældre og eleven over kommunens oplysninger 
om det ulovlige skolefravær.

7. Når en elev har et ulovligt fravær på 10% eller derover 
inden for ét kvartal, skal skolelederen orientere forældre-
ne og varsle om de mulige økonomiske sanktioner ved 15% 
ulovligt fravær eller derover. Forældrene får på den måde 
en mulighed for at samarbejde med skolen om at sikre, at 
eleven møder til undervisningen, inden de mister børne- og 
ungeydelsen.

Den fulde procesbeskrivelse vedr. skolernes håndtering af 
lovgivning vedr. 15% ulovligt fravær og underretningsske-
maet kan hentes på www.nogetathavedeti.dk

Registreringspraksis
Med konsekvenserne af 15% ulovligt fravær er det helt af-
gørende, at skolerne registrerer elevernes fravær korrekt.

Skolens personale fører dagligt elektronisk kontrol med 
elevernes fremmøde til undervisningen i KMD Edu-ca Elev. 
Systemet giver mulighed for enten at registrere heldags- el-
ler lektionsfravær. 

Ved heldagsfravær skal skolerne i overbygningen (7.-9. 
klasse) minimum registrere fravær 2 gange dagligt – i be-
gyndelsen af dagen og ved dagens afslutning. I indskoling 
og mellemtrin stilles der kun krav om registrering 1 gang 
dagligt. 

Der skal angives en af følgende årsager til heldagsfravær:

Sygdom: Fravær på grund af sygdom registreres, når foræl-
dre har givet besked om, at eleven er fraværende grundet 
sygdom, funktionsnedsættelse, hospitalsindlæggelse, læ-
geundersøgelse eller andre lægefaglige begrundelser. 

Ekstraordinær frihed: Registreringen ”Ekstraordinær fri-
hed” anvendes, når skolen har givet tilladelse til, at eleven er 
fraværende. Tilladelsen gives på baggrund af en vurdering 
af elevens behov for at holde fri sammenholdt med det af-
bræk i undervisningen fraværet giver. 

Ulovligt fravær: Alt fravær der ikke på forhånd er kendt af 
skolen som sygdom eller ”ekstraordinær frihed” registreres 
som ”ulovligt fravær”.

Fravær i dele af dagen registreres som hhv. mødt for sent 
eller delvis fravær i løbet af dagen.

Den fulde beskrivelse af skolernes registreringspraksis kan 
hentes på www.nogetathavedeti.dk
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Handlevejledning
Registrering

Sygeundervisning i hjemmet

Skolen skal senest efter 15 dages bekymrende fravær tage 
stilling til, om en elev skal have sygeundervisning i hjemmet. 
Elever, der modtager sygeundervisning i hjemmet, skal re-
gistreres i KMD Elev som et supplerende skoleforløb med 
betegnelsen SYGE.

Enkeltmandsundervisning 

Skolen kan udelukkende etablere enkeltmandsundervis-
ning for en elev, hvis skolechefen på forhånd har godkendt 
forløbet. Eleven skal være indstillet til en pædagogisk psy-
kologisk vurdering. 

Når det er godkendt, skal eleven registreres i KMD Elev som 
et supplerende skoleforløb med betegnelsen ENUV.
Skolen skal lave en underretning til familie- eller special-
gruppen.

Reduceret skema i almenskolen 

Elever i almenskolen kan udelukkende være i reduceret 
skema, hvis de modtager specialpædagogisk bistand. Det 
forudsættes ydermere, at der foreligger en aktuel lægeer-
klæring eller pædagogisk psykologisk vurdering, der under-
støtter nødvendigheden af undervisning af eleven i reduce-
ret skema. 

Eleverne skal registreres i KMD Elev som et supplerende 
skoleforløb med betegnelsen REDU.

Reduceret skema i 
specialundervisningstilbud

Elever i specialundervisningstilbud kan udelukkende være i 
reduceret skema, hvis der foreligger en aktuel lægeerklæ-
ring eller pædagogisk psykologisk vurdering, der understøt-
ter nødvendigheden af undervisning af eleven i reduceret 
skema. 

Eleverne skal registreres i KMD Elev som et supplerende 
skoleforløb med betegnelsen REDU.

Ulovligt fravær - 10% 

Skolerne skal orientere forældrene om det ulovlige fravær, 
således forældrene er klar over, at hvis fraværet fortsætter, 
er der risiko for, at forældrene trækkes i børne- og unge-
ydelsen.

Ulovligt fravær - 15% 

Skolerne skal sende underretning på elever med mere end 
15% ulovligt fravær i et kvartal. Skolerne skal forud for af-
sendelse af underretning dobbelttjekke, at fraværsregistre-
ringen er korrekt og forældrene skal orienteres om, at un-
derretningen sendes.

Underretning om 15% ulovligt fravær skal være afsendt se-
nest den 20. dag i måneden efter endt kvartal.



Handlevejledning
Samarbejde

Bekymrende fravær 

Skolen skal ugentligt følge op på bekymrende fravær (syg-
dom og/eller ulovligt fravær) ved 5 sammenhængende 
dage, 7 ud af 20 dage og 15 ud af 60 dage. 

Opfølgningen sker med udgangspunkt i handletrin 1 - 3 i 
Handlevejledning - Børn og unges skolefravær og på bag-
grund af en analyse af fraværsårsagerne.

Derudover skal der følges op på elever med omfattende 
drypvist fravær. Dette gøres ikke administrativt men ud fra 
en individuel vurdering i forbindelse med analysen af fra-
værsårsagerne.

Tovholder og inddragelse 
af elev og forældre 

Hvis en elev har et bekymrende fravær, skal skolen vælge en 
voksen, der fungerer som tovholder mellem elev/forældre 
og skole - og som elev/forældre har en særlig god og tryg 
relation til. 

Under hele forløbet er tovholderen i dialog med både foræl-
dre og elev, da de også er ansvarlige aktører i forhold til at 
sikre eleven et stabilt fremmøde på skolen.

PPR’s fraværskonsulenter 

Skolen skal senest efter 40 dage med bekymrende fravær 
inddrage PPR’s fraværskonsulenter i en fraværssag.
Inddragelsen kan med fordel ske tidligere i forløbet

Underretning til 
familie- eller specialgruppen 

Skolen skal senest efter 40 dage med bekymrende fravær 
sende en underretning til familie– eller specialgruppen og 
indstille eleven til PPR. 

Underretning til familie– eller specialgruppen eller indstil-
ling til PPR kan eventuelt ske tidligere i et fraværsforløb.

Underretning sker elektronisk på www.aalborg.dk

Skoleskift

Hvis eleven skifter skole, skal den afgivende skole oriente-
re den modtagende skole om elevens bekymrende fravær., 
hvis der arbejdes på handletrin 2 eller 3.
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Handlevejledning
Tovholder

I arbejdet med at sikre en elev et stabilt fremmøde er et 
tæt skolehjemsamarbejde og den gode relation afgørende. 
Derfor er det vigtigt sammen at vælge en voksen, der fun-
gerer som tovholder mellem elev/forældre og skole og som 
elev/forældre har en særlig god relation til. Tovholderen 
kan være en fra klasseteamet eller trivselspersonen. Her er 
det centralt at inddrage eleven i valg af den tovholder, som 
eleven føler bedst kan hjælpe.

Under hele forløbet er tovholderen i dialog med både foræl-
dre og elev, da de også er ansvarlige aktører i forhold til at 
sikre eleven et stabilt fremmøde på skolen.

Handletrin 1 - 3: 

Tovholderen har ugentlig kontakt med forældre og elev om 
elevens skolefravær. 

Handletrin 2: 

Tovholderen indkalder forældrene og eventuelt elev til 
handleplansmøde til drøftelse og kvalificering af skolens 
handleplan. 

Handletrin 3:

Tovholderen indkalder forældre og andre relevante aktører 
uden for skolen til et møde, hvor PPR’s fraværskonsulenter 
medvirker til at kvalificere skolens handleplan. På mødet 
vurderes det også om elevens nuværende undervisningstil-
bud imødekommer elevens behov.  

GODE RÅD 
til tovholderens elevsamtale

Forbered dig godt på samtalen med eleven, 
eksempelvis:
• Hvor skal samtalen foregå?
• Hvad er status i fraværssagen 
 (indsats fra klasseteam, skolens ledelse, FB, etc.)?
• Hvad aftalte I sidste gang og hvordan er det gået?
• Skal forældrene med til samtalen?

Skab en god og tillidsfuld ramme for samtalen, 
ved blandt andet at fortælle eleven om:
• Hvad formålet med samtalen er.
• Hvad din rolle er.
• Hvad din tavshedspligt betyder.

Lav en god samtaleguide, der er tilpasset 
elevens situation og netop jeres samtale
• Brug ord som vi, os og sammen 
 - det har en god effekt, når man inkluderer sig selv.
• Tag altid udgangspunkt i fraværsårsagerne 
 - der er forskel på om fraværet bunder i eksempelvis
 faglig usikkerhed, angst eller mobning.
• Vær nysgerrig ift. elevens oplevelse af sin skolegang, 

fraværets årsag og eventuelle løsningsforslag.
• Udtryk hjælpsomhed.

Vær klar til at rumme og forstå elevens følelser 
• Der er forskel på at tale med en vred elev eller én 
 som er ked af det.

Opsummér undervejs i samtalen:
• Ved afslutningen af samtalen drøfter I, hvad næste
 skridt er og hvilke aftaler I har lavet.

Følg op på jeres aftaler efter elevsamtalen.
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