
FRAVÆR 

Kære forældre til  

Man ved, fra undersøgelser, at der ofte er en sammenhæng mellem elevers sociale og faglige trivsel og deres fremmøde i skolen. 

Der er simpelthen sammenhæng mellem fremmøde og skoleresultater. Desuden ses på sigt en sammenhæng mellem stort fravær 

og manglende videre uddannelse. 

Derfor er det meget vigtigt at have fokus på elevernes fremmøde i skolen. 

 

Der kan være helt særlige grunde til at du som forælder kan have behov for at bede om fritagelse fra undervisningen for dit barn. 

I det tilfælde gælder reglerne for ekstraordinær frihed. 

EKSTRAORDINÆR FRIHED 

§ 3. Afgørelsen om ekstraordinær frihed, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs 

behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. 

Bestemmelsen om, at eleverne skal deltage i undervisningen (mødepligt), udelukker ikke, at skolelederen kan give eleven tilladelse 

til ekstraordinær frihed uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger særlige grunde til det. Det følger af 

fraværsbekendtgørelsen. Skolelederen træffer afgørelsen om ekstraordinær frihed på grundlag af en konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfælde. 

 

Det forældre skal gøre 

Ved fritagelse mere end 1 dage kontaktes skolens ledelse. 

Forældrene kontakter den relevante leder. Lederen vil tage stilling til anmodningen og skrive tilbage indenfor 8 dage. Først når der 

er givet en tilladelse, kan eleven holde fri. Hvis anmodningen afvises på baggrund af vurderingen, vil et efterfølgende fravær blive 

registreret som ulovligt fravær. 

I forbindelse med fraværet skal I være opmærksomme på at opfølgning på skolearbejdet før, under og efter påhviler jeres barn og 

jer. I kan som sædvanligt følge med på Intra. Lærerne giver ikke ekstraordinært elever opgaver og materialer med på ferie og 

lignede. Især efter fravær kan der være behov for at indhente skolearbejde.  

I skal være opmærksomme på, at ekstraordinær frihed også registreres som fravær. 

 


