
Fælles skoleglæde 
og forebyggelse af 
fravær
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Kære forældre

I inviteres hermed til samarbejde om at skabe fælles skoleglæde.

Alle børn skal være glade for at komme i skole og have mulighed for at blive så dygtige, 
de kan i trygge fællesskaber.

Invitation
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Børn og unge foretrækker at tage fat i deres forældre, hvis 
de bliver kede af at gå i skole

1521 elever fra 5. og 8. klassen 

Børns Vilkår, 2020
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”Er du i tvivl, er du ikke i tvivl.”

Tidlig dialog forebygger mistrivsel og fravær

Barnet giver 
udtryk for, at 
det ikke vil i 

skole/spørger 
om det kan 

blive hjemme

Det er 
vanskeligt at få 
barnet af sted i 

skole om 
morgenen

Barnet forsøger 
at undgå at 

komme afsted, 
trækker f.eks. 
tiden, kommer 
for sent, lykkes 
fortsat med at 
komme i skole

Periodisk fravær 
f.eks. i enkelte 
timer, går hjem 

fra skole før 
skoledagen er 

slut

Fravær fra 
undervisningen 

kombineret 
med skolegang

Fuldt fravær fra 
skole i 

bestemte 
perioder af 

skoleåret, f. eks. 
efter ferie

Fuldt fravær fra 
skole i en lang 

periode

- Christopher Kearney, amerikansk skoleforsker
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Tidlige tegn på begyndende mistrivsel og fravær 
Ikke en tjekliste - men opmærksomhedspunkter

• Barnets humør fx trist, manglende glæde, vrede

• Barnets adfærd, herunder ændringer i adfærd fx flere konflikter, fremtoning, sprogbrug

• Fravær og fraværsmønstre fx møder for sent, går hjem før tid, drypvis fravær

• Fysiske symptomer, herunder sygdom fx mavepine, ondt i hoved, træt

• Barnet trækker sig socialt fx er indadvendt, flere toiletbesøg, stille, ingen sociale aktiviteter

• Faglige dyk

• Trivselsmålinger herunder check-in, morgenhumør o.l.

• Dårligt selvværd

• Modstand på krav og aktiviteter

• Barnets opmærksomhedsbehov

• Bekymringer fra forældre

• Sociale medier

• Udfordringer i familien

Kilde: Tematisk kodet opsamling på tidlige tegn i Område Øst 

(fra oplæg/drøftelse med trivsels-/inklusionspersonale og ledelse samt inklusionspædagoger).
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Registrering er omsorg for barnet

Registrering af fravær:

• understøtter opmærksomhed på barnets og klassens trivsel

• bidrager til viden om mønstre i et barns (mis)trivsel

• kan anvendes som indgang til dialog om et barns og en klasses trivsel

Fravær kan være tegn på mistrivsel

Vi opfordrer til altid at skrive en note, så vi har en fælles opmærksomhed
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Sammenhæng mellem fravær og fællesskab

Fravær påvirker fællesskabet

❖ Lærerens organisering af undervisningen

❖ Legekonstellationer 

❖ Kammeratskaber 

❖ De fremmødte børns tilhørsforhold til skolen 

Et trygt klassefællesskab kan forebygge den enkeltes fravær
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Fælles drøftelse

• Jeg er nogle gange i tvivl, om jeg skal kontakte skolen pga. noget mit barn fortæller 

derhjemme

• Jeg er nogle gange usikker på, om mit barn er syg, eller der er “noget” i skolen

• Jeg ved, hvem på skolen jeg skal kontakte, hvis mit barn er ked af noget

• Jeg kan være usikker på, om jeg blander mig, hvis jeg giver lærerne besked om, at mit barn 

synes, der er uro i klassen

• Jeg vil gerne, at mit barn er sammen med flere forskellige


