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Information
om registrering
af fravær på
dit barns skole

Dit barns fravær
I denne lille folder kan du læse om, hvordan dit barns skole registrerer fravær for dit barn.
Du kan også læse om, hvad skolen forventer af dig ved dit barns
fravær - og hvad du kan forvente, at skolen gør ved dit barns fravær.

Skolerne registrer alt fravær inden for disse 4 typer:
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Sygdom (når barnet er sygt, og hjemmet giver besked)
Lovligt fravær (fritagelse fra undervisningen)
Ulovligt fravær (øvrig ikke dokumenteret fravær)
For sent (kun for 7.-10. klasse)

Dit ansvar ved dit barns fravær
Du skal som forælder skrive i kontaktbogen via intra om dit barns
fravær, uanset fraværets årsag. Det skal du gøre på barnets første
fraværsdag. Gør du ikke det, registrerer skolen fraværet som
ulovligt.
Ulovligt fravær er også, hvis du holder dit barn væk fra undervisningen uden at have fået lov til at fritage barnet af skolelederen.

Ansøgning om fritagelse fra undervisningen
Ønsker du at få dit barn fritaget fra undervisningen, skal du kontakte dit barns kontaktlærer, når fraværet er på én dag.
Ønsker du at søge om fravær i en længere periode, skal du ansøge
om dette hos skolens ledelse. Dette skal gøres i god tid inden den
ønskede fritagelsesperiode.
Bemærk, at ansøgningen om fritagelse fra undervisningen kun
kan imødekommes af skolen. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, kan dit barn ikke fritages fra undervisningen. Holder du
alligevel barnet hjemme, vil fraværet blive registreret som ulovligt
fravær.
Du kan se mere på din skoles hjemmeside om fristerne for at
søge om fritagelse fra undervisningen.

Skolens ansvar ved dit barns fravær
- kun bekymrende/ulovligt fravær
Skolen kontakter dig, hvis dit barn er fraværende uden besked
Når dit barn er fraværende fra undervisningen, og du ikke har
givet besked, vil du blive kontaktet af klassens kontaktlærer enten
pr. telefon eller forældreintra. Hvis du ikke reagerer på lærerens
henvendelse, vil du blive kontaktet pr. telefon igen næste dag.
Bekymrende meget fravær
Hvis dit barn har 5 dages ulovligt fravær på tre måneder, vil skolens leder kontakte dig med henblik på en samtale mellem dig og
skolens ledelse.
Er dit barn fraværende i yderligere 5 dage, vil skolens leder, efter
afholdt samtale med hjemmet, inddrage familierådgiveren og de
medlemmer af Tværfagligt Netværk, som er relevante.
Hvis dit barn er fraværende i yderligere 5 dage og i alt 15 dage
på tre måneder, uden at skolen ved hvorfor, betragtes det som
så bekymrende, at skolen skriver en underretning til Familie- og
Dagtilbudsafdelingen.
Ved andet fravær, fx længerevarende sygdom og for meget fritagelse fra undervisningen, kontaktes du også af skolen med
henblik på at sikre dit barns undervisning.
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