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Baggrund for notatet 

Danske Patienter har iværksat et projekt ved navn ”SKOLE FOR MIG – der har en kronisk eller langvarig 

sygdom”. Projektet strækker sig over fire år (2014-2018) og er støttet af Egmont Fonden.  

Som en del af projektet har Danske Patienter bl.a. udgiver 

 Rapporten ”Skoleliv med sygdom: Hvilken støtte får børnene?” i december 2016, som er resultatet 

af en rundspørge til 1.298 forældre i første kvartal af 2016. 

 Rapport om skolelederes oplevelse af skolebørn med sygdom ”Skolen er også for elever med 

kronisk eller langvarig sygdom” i januar 2017.  

I juleferien 2016 havde Danmarks Radio et par indslag, som gik på, at alvorligt syge børn ikke får 

undervisning http://www.dr.dk/ligetil/indland/alvorligt-syge-boern-faar-ikke-undervisning. 

Hovedbudskabet var, at et barn skal have tilbudt sygeundervisning efter 15 dages sammenlagt fravær, og at 

hvert sjette barn i Danmark rammes af langvarig eller kronisk sygdom (svarende til fire elever i hver klasse).  

I Skoleledernes Magasin Plenum, nr. 2, marts 2017, s. 24-25, er der en artikel med titlen ”Skolen for MIG” af 

Michael Diepeveen, som handler om skolernes forpligtelse over for kroniske, langvarigt syge børn.  

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Firkløverskolen, som har fået flere henvendelser fra forældre, 

som ønsker sygeundervisning til deres børn, der har meget sygefravær.  

Lovmæssig baggrund 

Ifølge Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK 696 af 23-6-2014) gælder: 

”§ 2. Ved fravær på grund af sygdom, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, vil indhentelse af lægeattest, jf. 
folkeskolelovens § 39, stk. 2, 2. pkt., navnlig være relevant, når der er tvivl om, hvorvidt fraværet skyldes 
egentlig sygdom. 

Stk. 2. Er der grund til at antage, at elevens sygdom er begrundet i forhold på skolen eller i øvrigt har 
tilknytning til undervisningen, skal skolens leder så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og 
forældrene kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, eventuelt ved inddragelse af pædagogisk-
psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller 
andre institutioner m.v., som eleven har tilknytning til.” 
 

Ifølge Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler (BEK 694 af 20-6-

2014) skal skoleleder ved fravær pga. sygdom eller lignende: 

 Rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning 

(senest 15 skoledage efter, at eleven sidst deltog i skolegangen) (§1, stk.1) eller når fraværet har en 

samlet varighed af 3 uger (15 skoledage). 

 Sørge for at den nødvendige undervisning iværksættes i hjemmet (§2, stk. 1) eller indhente 

oplysning om, hvorvidt eleven modtager undervisning på sygehus eller anden institution. Hvis ikke 

dette er tilfældet, skal skoleleder underrette kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor 

institutionen ligger (§2, stk. 2).   

  

http://www.dr.dk/ligetil/indland/alvorligt-syge-boern-faar-ikke-undervisning
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Krav til undervisningen: 

 Skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner (§ 3) 

 afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger og efter samråd 

med forældre og elev (§ 4) 

 Undervisere skal sikre, at oplysninger om sygeundervisningens forløb overdrages til dem, der 

overtager undervisning efter sygeundervisningens ophør (§ 5). 

Undervisning i hjemmet 

 varetages i hjemmet af en eller flere af elevens egne undervisere (§ 6) 

 udgifter ved sygeundervisning i hjemmet påhviler skolen (§ 7) 

Undervisning på sygehuse m.v. 

 kan gives som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning (§ 9) 

 varetages så vidt muligt af lærere eller undervisere med praktisk erfaring fra folkeskolens 

almindelige undervisning (§ 10) 

 det angives i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen, på hvilke sygehuse og 

andre institutioner kommunen har indrettet undervisning (§ 12) 
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Opsummering af anbefalinger i rapporten ”Skolen er også for elever med kronisk eller langvarig sygdom 

– en kvalitativ undersøgelse af skoleledernes oplevelser” https://danskepatienter.dk/om-danske-

patienter/publikationer/skolelederes-oplevelse-af-skoleboern-med-sygdom  

S. 8: 10 centrale råd til at skabe en proaktiv indsats. 

S. 9: Skolelederes positive erfaringer med sygeundervisning og med at imødekomme højt fravær.  

S. 11: Anbefaling til skoleledere:  

”Hav øget fokus på at sikre, at sygeundervisningen igangsættes efter 15 fraværsdage.” 

S. 11: Skolelederes ønsker og behov i forhold til sygeundervisning: 

 Ressourceperson, som kan svare på juridiske tvivlsspørgsmål. 

 Flere fleksible medarbejdere, der kan undervise i hjemmet. 

 Afklaring om ansvarsfordeling – hvad skal skolerne selv iværksætte, og hvad skal kommunen 

iværksætte? 

S. 13: ”Skolerne efterspørger mere kontakt til fagprofessionelle, der kan formidle viden, give råd og vejlede 

skolerne i deres møde med psykisk sårbare elever.” 

s. 14: ”Hjælp til at strukturere digitale løsninger. Det kan være en form for support, som skolerne kan hente 

ned – en udstyrspakke: En elev er fraværende, du kan gøre sådan for at holde kontakten.” 

Mange skoleleder mangler viden om reglerne!!  

Økonomiske rammer en udfordring!! Ofte sendes vikar i stedet for fastansat lærer af ressourcemæssige 

årsager. 

s. 23: ”Ønske om, at skolerne får en handleplan og et beredskab bestående af et par medarbejdere, der kan 

fungere som skolens go-to-personer i forbindelse med elevernes sygdom.” 

s. 25: ”Skolelederne oplever, at de som skole befinder sig i et krydspres fra flere forskellige aktører: Der er 

kommunens krav, forældres forventninger og krav og de ressourcemæssige rammer.” – tabt 

arbejdsfortjeneste som resultat af reduceret skema gives som eksempel.  

s. 27: Anbefaling til skolelederne: 

”Hav øget fokus på proaktivitet og undersøg, hvorvidt en hospitalsindlagt elev modtager undervisning.” 

Opsummering af anbefalinger i rapporten ”Skoleliv med sygdom: Hvilken støtte får børnene – en 

rundspørge bland forældre” https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/skoleliv-

med-sygdom-hvilken-stoette-faar-boernene  

s. 7: Overordnede konklusioner: 

 Kun et fåtal af børn med kronisk eller langvarig sygdom modtager den sygeundervisning og 

supplerende undervisning fra skolen, som de har ret til. 

 Forældre mangler ofte viden omkring muligheden for at få støtte.  

 Fire ud af 10 børn har ret til at blive tilbudt sygeundervisning efter en faglig vurdering og i dialog 

med forældrene.  

 I gennemsnit 60 fraværsdage før barnet tilbydes støtteformen. 

https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/skolelederes-oplevelse-af-skoleboern-med-sygdom
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/skolelederes-oplevelse-af-skoleboern-med-sygdom
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/skoleliv-med-sygdom-hvilken-stoette-faar-boernene
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/skoleliv-med-sygdom-hvilken-stoette-faar-boernene


Notat om skolers forpligtelse i forbindelse med elevers sygefravær 
 

Sidst revideret 21-11-18 

 

 


