
 

Notat om Underretningspligt i forhold til ulovligt fravær 

Sidst opdateret 30-9-16 

I henhold til Servicelovens § 153, stk. 1, pkt. 3, skal personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt 

hverv, underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til 

eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af 

barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. 

Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra skolen uden at forældrene har givet skolen besked 

om det, eller at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. I så fald skal skolen kontakte forældrene og 

finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen (www.borger.dk).  

Der er grund til bekymring, når en elev har mere end 10 % ulovligt fravær inden for to måneder (svarende 

til fire skoledage), eller når et fravær gør en medarbejder bekymret. 

Hvis det viser sig, at det ulovlige fravær skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer i skolen, 

er det skolens pligt at forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få løst problemerne. 

Skolen kan og skal foretage en underretning, hvis der er anledning til en underretning. 

Procedure ved ulovligt fravær (skole) 

 Kontaktlæreren meddeler elevfraværet til nærmeste leder, som skriftligt orienterer forældrene om 

fraværsprocenten og skolens bekymring. 

o Kontaktlæreren bliver tovholder for proces, der skal lede til færre fraværsdage eller til 

underretning: 
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Notat om Underretningspligt i forhold til ulovligt fravær 

Sidst opdateret 30-9-16 

Procedure ved ulovligt fravær (Uddannelse & Læring) 

 Primo oktober, december, februar, april og juni sender Uddannelse & Læring en liste til hver skole 

over elever med mere end 10% ulovligt fravær inden for de sidste to måneder svarende til fire 

skoledage.  

 Skolen melder tilbage til Uddannelse & Læring.  

 På efterfølgende opfølgningsmøde i koordineringsgruppen for fravær gennemgås skolens 

kommentarer.  

 U&L konsulent følger op med skolen, hvis der er tilfælde, hvor der bør ske en underretning, eller 

hvor der er grund til bekymring. 

Definition af ulovligt fravær, der kræver underretning 

 Ulovligt fravær, der kræver underretning, forudsætter, at ulovligt fravær på mere end 10% 

(svarende til 4 skoledage) inden for 2 måneder eller fravær, der giver årsag til bekymring, er 

– blevet drøftet med eleven samt eleven og forældrene 

– blevet drøftet med ressourcepersoner på skolen med handlingsplan som resultat 

– blevet drøftet på et Konsultation Plus møde eller et § 115 møde med handlingsplan som 

resultat 

 En underretning kan og skal ske, hvis der er behov for det.  

 

 

 

 


