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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN BEVILGE? MÅL-
RETTET 

FORUDSÆT-
NINGER 

KLAGE REGISTERING 

Sygeundervisning Barnet kan ikke 
deltage i 
undervisningen på 
skolen pga. fysisk eller 
psykisk sygdom.  

Undervisningen gives 
som udgangspunkt i 
hjemmet.  

Opholder barnet sig 
på sygehuset kan der 
gives undervisning på 
sygehuset. Sygehuset 
sørger for under-
visningen og vil evt. 
kontakte skolen mhp 
planlægning mv. 

Der er ikke noget til 
hinder for, at 
undervisningen kan 
foregå på skolen. 

 

 

Bekendtgørelse 
om 
sygeundervisning 
af elever i 
folkeskolen og 
frie grundskoler 
(BEK nr 694 af 
20/06/2014) 

 

Vejledning om 
regler for 
sygeundervisning 
17/04/2019 

§§ 1 
-13 

Skoleleder beslutter 
efter samråd med 
forældre.  

Notat på elevsagen 
om, hvad der er 
aftalt. Ved uenighed 
træffer skolen 
afgørelse, som skal 
begrundes skriftligt 
og tilsendes forældre.  

Partshøring**, hvis 
der indgår 
oplysninger i 
afgørelsen, som 
forældre ikke er 
bekendt med (fx 
lægelige oplysninger.) 

Omfanget og 
tilrettelæggelsen 
afhænger konkret af 
den enkelte elevs 
alder samt fysiske og 
psykiske 
forudsætninger.  

 

Almen og 
special-
tilbud 

 

Der er ikke et 
krav om 
lægeerklæring. 
Kan indhentes 
hvis det vurderes 
relevant.  

Skolen sørger for 
lægeerklæring og 
betaler for den. 

Skolen skal sørge 
for samtykke, 
inden læge-
erklæring 
indhentes. Se 
Standardblanket.  

 

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 

 

 

 

Skolen 
registrerer i 
TEA under 
fritvalgsfelter/ 
sygeundervis-
ning, hvor 
værdi angives 
som ja, og i 
bemærknings-
feltet under 
”Stamkort” 
angives antal 
timer pr. uge. 
Ved ophør, 
slettes ”ja” ved 
”værdi”, men 
bemærkningen 
bevares. Tilføj 
periode i 
bemærkningen.  
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN BEVILGE? MÅL-
RETTET 

FORUDSÆT-
NINGER 

KLAGE REGISTERING 

Fritagelse for 
tysk eller fransk 

Eleven fritages for 
undervisning i tysk 
eller fransk. 

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§5, 
stk. 
3 

Skoleleder efter 
samråd med 
forældre, lærere og 
evt. UU 

Almen og 
special-
tilbud 

Eleven skal have 
anden relevant 
undervisning i de 
pågældende 
timer. 

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 

 

Fritagelse for 
kristendoms-
kundskab 

Eleven fritages for 
undervisning i 
kristendoms-
kundskab. 

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§6, 
stk. 
2 

Skoleleder efter 
anmodning fra 
forældre 

Almen og 
special-
tilbud 

Forældre skal 
skriftligt 
tilkendegive, at 
de selv vil 
varetage barnets 
religionsunder-
visning. Hvis 
barnet er fyldt 15 
år, skal barnet 
give samtykke til 
fritagelse. Der 
føres ikke tilsyn 
med forældrenes 
undervisning.  

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅL-
RETTET 

FORUDSÆT-
NINGER 

KLAGE REGISTERING 

Praktik i 
kombination 
med dansk/ 
matematik og 
evt. andre fag 

Eleven går i skole til 
nogle fag samtidig 
med, at eleven er i 
praktik  

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§33, 
stk. 
4-6 

§9.4 

Skolens leder med 
inddragelse af elev, 
forældre og UU  

Vær opmærksom på 
at der skal udfyldes 
praktikaftale jf. 
statens erstatnings-
ordning hos UU 

Almen 
og 
special-
tilbud 

Efter afslutning af 
7. kl. Anmodning 
fra forældre. 
Eleven skal 
undervises i dansk 
og matematik i det 
omfang, at fagenes 
mål og krav ved 
prøver kan 
opfyldes. Aftale 
med elev og 
forældre, om 
eleven skal 
undervises i andre 
fag end dansk og 
matematik.  

Praktikplads findes 
i samarbejde ml. 
skole, UU og 
forældre.  

Op til 13 uger jf. 
statens 
erstatningsordning. 

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅL-
RETTET 

FORUDSÆT-
NINGER 

KLAGE REGISTERING 

Erhvervsmæssig 
uddannelse og 
supplerende 
undervisning i 
kommunal 
ungdomsskole 

Eleven er i praktik på 
fuld tid. 

 

 

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§33, 
stk. 7 

Skolens leder med 
inddragelse af elev, 
forældre og UU. 

OBS! Er ikke forsikret 
via Statens 
Erstatningsordning. 
Virksomheden skal 
selv have en 
forsikring.  

Almen + 
special-
tilbud 

Når undervis-
ningspligten 
opfyldes helt ved 
erhvervsmæssig 
beskæftigelse, kan 
tilladelsen betinges 
af, at eleven 
deltager i suppl. 
undervisning i den 
kommunale 
ungdomsskole 

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 

 

 

Deltagelse i fag 
på den 
kommunale 
ungdomsskole 

Eleven har nogle fag 
på den kommunale 
ungdomsskole. 

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§33, 
stk. 8 

Skolens leder med 
inddragelse af 
forældre 

 

Almen + 
special-
tilbud 

Anmodning fra 
forældre. Gælder 
elever i 7.-9. kl. 

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 

 

Deltagelse i 
undervisning på 
en kommunal 
eller statsligt 
støttet 
musikskole eller 
eliteidrætsudøv
else i en 
idrætsforening 

Eleven deltager i 
undervisning på 
musikskole eller i 
forb. med eliteidræt. 

Bekendtgørelse af 
lov om 
folkeskolen (LBK 
nr. 1510 af 
14/12/2017) 

§33, 
stk. 9 

Skolens leder med 
inddragelse af 
forældre 

Almen + 
special-
tilbud 

Anmodning fra 
forældre.  

Der kan klages 
til skoleleder. 

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndig-
hed eller af 
forvaltningen. 
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅL-
RETTET 

FORUDSÆT-
NINGER 

KLAGE REGISTERING 

Hjemmeunder-
visning 

Forældre sørger selv 
for undervisning af 
deres børn og 
overtager 
undervisnings-
forpligtelsen. 

Bekendtgørelse af 
lov om friskoler 
og private 
grundskoler (LBK 
nr 30 af 
12/01/2018) 

 

§34-
36. 
§35, 
stk. 
3. 

 

U&L sender 
bekræftelse og 
indskriver til 
Hjemme-
undervisning i TEA. 

Hvis det ikke 
længere vurderes 
forsvarligt i forhold 
til elevens læring, 
trivsel mv., kan der 
træffes afgørelse om 
ophør jf. 
friskolelovens § 35. 

Afgørelsen træffes af 
forvaltningen i 
samarbejde med 
Distriktsskolelederen 

Almen + 
special-
tilbud 

Forældrene skal 
oplyse, 
opstartsdato, 
Barnets navn og 
cpr.nr., navn på 
underviser og 
adresse, hvor 
undervisningen 
foregår. Forældre 
sørger selv for 
undervisnings-
materialer.  

Distriktsskoleleder 
fører tilsyn med 
undervisningen i 
hjemmet mindst en 
gang om året.  

En klage kan 
ikke behandles 
af anden 
klagemyndighed  

Forvaltningen 
skriver eleven 
ind i 
Registreret til 
”Hjemme-
undervisning” 
i TEA, og 
eleven er ikke 
længere 
registreret på 
nogen skole.  
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For elever, der er omfattet af specialbekendtgørelsen*, gælder også: 

TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅLRETTET FORUDSÆTNINGER KLAGE REGISTERING 

Reduceret 
skema 

Nedsættelse af 
undervisningstiden 

Nedsættelsen sker 
skønsmæssigt ud 
fra hvad elevens 
helbred tillader. 

Bekendtgørelse om 
folkeskolens 
specialundervisning 
og anden 
specialpædagogisk 
bistand (BEK nr 693 
af 20/06/2014) 

 

 

§12, 
stk. 
3 

 

 

 

 

 

 

Skolens leder  Elever 
omfattet af 
special-
bekendt-
gørelsen* 

Krav om samtykke fra 
forældre til, at 
skemaet reduceres.  

Krav om 
lægeerklæring, som 
angiver, at elevens 
helbred ikke tillader 
gennemførelse af fuld 
undervisning.  

Hvis der foreligger 
aktuel lægefaglig 
vurdering, fx referat 
fra samarbejdsmøde i 
psykiatrien, kan 
denne anvendes.   

Skolen sørger for 
lægeerklæring og 
betaler for den. 

Skolen skal sørge for 
samtykke, inden 
lægeerklæring 
indhentes. Se 
skabelon.  

Der kan klages til 
skoleleder. 

Hvis der ikke kan 
opnås enighed   
med forældre, 
sendes sagen til 
Klagenævn for 
Specialundervisning 

 

 

Skolen registrerer i 
TEA under 
fritvalgsfelter/ 
reduceret skema, 
hvor værdi angives 
som ja, og i 
bemærkningsfeltet 
under ”Stamkort” 
angives antal 
timer pr. uge. Ved 
ophør, slettes ”ja” 
ved ”værdi”, men 
bemærkningen 
bevares. Tilføj 
periode i 
bemærkningen. 
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅLRETTET FORUDSÆTNINGER KLAGE REGISTERING 

Enkelt-
mands-
undervis-
ning 

Skolen kan ikke 
give barnet et 
tilbud på skolen og 
tilbyder derfor 
barnet under-
visning i hjemmet 
eller et andet sted 
end barnets 
klasseværelse. 
Formålet er at 
sikre, at barnet får 
undervisning, når  

 Der er tvivl om 
tilbuddet er 
det rigtige (fx 
tilflyttere i 
venteposition) 

 Barnet kan ikke 
klare skole-
dagen pga. 
dysfunktioner. 

 

Bekendtgørelse 
om folkeskolens 
specialundervis-
ning og anden 
specialpædagog-
isk bistand (BEK 
nr 693 af 
20/06/2014) 

Vejledning om 
folkeskolens 
specialunder-
visning og anden 
specialpædagog-
isk bistand (VEJ nr 
11056 af 
24/11/2015) 

 

§12, 
stk. 2 

 

 

 

 

Pkt. 
66 og 
67  

Skoleleder. Skriftlig 
afgørelse i 
forvaltningsretlig 
forstand med 
partshøring** på 
grundlag af notat 
om hændelser, der 
ligger til grund.  

 

Som 
udgangs-
punkt alene 
for elever 
omfattet af 
specialbek.*  

 

Der skal være truffet 
beslutning om at 
indstille til en PPV.   

Skolen er forpligtet til 
at iværksætte 
enkeltmands-
undervisning snarest 
muligt efter at det er 
konstateret, at barnet 
ikke kan følge sæd-
vanlig undervisning 

Det er en betingelse, 
at der samtidig 
arbejdes på et nyt, 
varigt skoletilbud. 
Enkeltmands-
undervisning kan 
derfor kun være 
kortvarigt.   

Det ugentlige timetal 
bør omfatte mindst   
8-10 undervisnings-
timer i 0.-3. kl., 12-14 
timer i 4.-6. kl. og 14-
16 timer i 7.-9. kl.  

Der kan 
klages til 
skoleleder. 

En klage kan 
ikke 
behandles af 
anden klage-
myndighed 
eller af 
forvaltningen 

 

Skolen registrerer i 
TEA under 
fritvalgsfelter/ 
enkeltmands-
undervisning, hvor 
værdi angives som 
ja, og i 
bemærknings-
feltet under 
”Stamkort” 
angives antal 
timer pr. uge.  

Ved ophør, slettes 
”ja” ved ”værdi”, 
men 
bemærkningen 
bevares. Tilføj 
periode i 
bemærkningen.  
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TYPE DEFINITION LOVGRUNDLAG §§ HVEM KAN 
BEVILGE? 

MÅLRETTET FORUDSÆTNINGER KLAGE REGISTERING 

Fritagelse 
for 
undervis-
ning i fag 

Eleven fritages for 
undervisning i fag, 
hvor funktions-
vanskeligheder på 
afgørende måde 
hindrer eleven i at 
få udbytte af 
undervisningen i 
faget.  

Bekendtgørelse 
om folkeskolens 
specialundervis-
ning og anden 
specialpædagog-
isk bistand (BEK 
nr 693 af 
20/06/2014) 

Vejledning om 
folkeskolens 
specialundervis-
ning og anden 
specialpædagog-
isk bistand (VEJ nr 
11056 af 
24/11/2015) 

§13 

 

 

 

 

 

Pkt. 
68 

Skolens leder med 
forældrenes 
samtykke 

Elever, der er 
omfattet af 
specialbek.* 

Afgørelsen træffes på 
grundlag af en aktuel 
PPV. Eleven skal have 
usædvanligt store 
vanskeligheder i et 
fag. Gælder ikke dansk 
og matematik.  Eleven 
skal have anden 
relevant undervisning i 
de frigjorte timer.  

Ikke 
relevant, da 
forældrene 
skal give 
samtykke.  
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Tilflytter tilbydes enkeltmandsundervisning til tilbud kan fastlægges.  

Skolen skal løbende følge op på at det særligt tilrettelagte forløb fortsat er egnet og relevant. 

Noter:  

* Elever omfattet af specialbekendtgørelsen:  

 Modtager specialpædagogisk støtte på minimum 9 klokketimer svarende til 12 undervisningslektioner. 

 Den specialpædagogiske bistand kan gives i den almindelige klasse, i en specialklasse eller på en specialskole.  

 Der skal foreligge en PPV, der vurderer elevens behov for støtte. 

**Partshøring betyder, at forældre skal have mulighed for at kommentere beslutningsgrundlaget, inden der træffes endelig afgørelse: 

 Der skal ske partshøring, hvis der indgår oplysninger i grundlaget for afgørelsen, som forældrene ikke er bekendt med, fx lægelige oplysninger, 

udtalelser og iagttagelser. 

 Forældrene skal have oplysningerne forelagt. Som udgangspunkt skal de sendes til forældrene, eller de kan få oplysningerne med hjem fra et 

møde.  

 Forældrene skal gives en rimelig frist – typisk 7 dage. I akutte sager eller hastesager kan der fastsættes en kortere frist.  

 Efter omstændighederne kan der partshøres mundtligt/telefonisk, fx i hastesager.  

 Der er ikke krav om partshøring, hvis forældrene er bekendt med oplysningerne.  

 

 


