
 

 

Notat om administration af nye regler for ulovligt fravær 

1. Der udsendes brev til alle skolerne fra Ulla. Skolerne kan vælge at lave eget brev, som de sender ud 

sammen med Ullas brev til alle deres forældre. 

2. Brevet vil være tilgængelig for alle forældre på https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-

uddannelse-og-ssp/skole-og-sfo/om-folkeskoler/sygdom-og-fravaer-fra-skolen/ 

3. Skolerne vil fortsat modtage fraværslister med navne på elever, der har mere end 10% ulovligt 

fravær (fire dage inden for en periode på to måneder).  Hvis der er elever, der har 15% ulovligt 

fravær, vil de være markeret på listen.  

Procedure: 

1. Skolerne følger op på, om der er elever, der har 15% ulovligt fravær eller mere inden for et kvartal: 

a. August-september  (15% af 36 skoledage = 5,4 skoledage) 

b. Oktober – november – december  (15% af 54 skoledage = 8,1 skoledage) 

c. Januar – februar – marts  (15% af 58 skoledage = 8,7 skoledage) 

d. April – maj – juni  (15% af 52 skoledage = 7,8 skoledage) 

2. Hvis en elev har 15% eller mere ulovligt fravær på et kvartal, skal skolelederen sende følgende brev 

til forældrene via digital post: 

Jeg har konstateret, at jeres barn, [navn, cpr.nr.] har haft 15% ulovligt fravær i perioden …. Se 

vedlagte dokumentation. 

Jeg har som skoleleder pligt til at underrette forvaltningen, når jeg har konstateret, at en elev 

har mere end 15% ulovligt fravær på et kvartal. Inden jeg tager stilling til, om der skal 

underrettes, vil jeg bede om jeres eventuelle bemærkning til vores fraværsregistrering.  

Jeg vil bede om jeres eventuelle bemærkningen inden for syv dage. Hvis jeg ikke hører fra jer 

inden syv dage, vil jeg sende de foreliggende oplysninger om fraværsregistreringen til 

forvaltningen.  

Der oprettes kladdeskabelon i SBSYS. Brevet journaliseres på elevsagen under delforløb ”Fravær”. 

3. Hvis det efter partshøringen fastholdes, at der er tale om 15% ulovligt fravær eller mere inden for 

et kvartal, sender skolen en underretning til Familie- og Handicapafdelingen med dokumentation 

for fravær og eventuelle kommentarer fra forældrene.  

4. Familie- og Handicapafdelingen træffer beslutning, om der skal trækkes i børne- og ungeydelse.  
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