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Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 158 (Alm. del): 

I brev af 19. december 2018 har udvalget efter ønske fra Marianne Jelved 

(RV) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 158:  

Hvem fører tilsyn med de børn, der ikke kommer i skole i en længere 

periode (langtidsfravær)? 

Svar: 

Det følger af folkeskolelovens § 39, stk. 1, at skolens leder påser, at alle 

elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. 

 

Skolens leder har således en opgave med at følge op på fravær i forhold 

til den enkelte elev på skolen. 

 

Der er fastsat nærmere regler herom i bekendtgørelse om elevers fravær 

fra undervisningen i folkeskolen. Det fremgår bl.a. heraf, at skolens leder 

ved ulovligt fravær straks skal kontakte elevens forældre med henblik på 

at afdække årsagen til fraværet. 

 

Ved ulovligt fravær af længere varighed eller hyppige kortvarige forsøm-

melser i omfang svarende hertil, skal skolens leder tage stilling til, i hvil-

ket omfang eleven har behov for supplerende undervisning eller anden 

faglig støtte i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 5. 

 

Skyldes fraværet, at eleven har svært ved følge med i undervisningen eller 

har problemer med andre elever eller skolens personale, skal skolens 

leder så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene kort-

lægge problemerne og udarbejde løsningsforslag med henblik på om 

fornødent at iværksætte specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelse om 

folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

 

Ved øvrige tilfælde af ulovligt fravær skal skolens leder søge at løse pro-

blemerne i samarbejde med eleven og forældrene, eventuelt ved inddra-
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gelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannel-

sesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner 

m.v., som eleven har tilknytning til. Er det ikke muligt at skabe den nød-

vendige dialog med eleven og forældrene med henblik på at sikre, at ele-

ven deltager i undervisningen, inddrager skolens leder tillige kommunal-

bestyrelsen. Efter folkeskolelovens § 40, stk. 1, er det kommunalbestyrel-

sen, der har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommu-

nen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

I bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie 

grundskoler er fastsat nærmere regler i forhold til sygeundervisning af 

elever med langtidsfravær. 

 

Det følger bl.a. heraf, at ved fravær på grund af sygdom eller lignende, 

der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette hen-

vendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for syge-

undervisning, jf. folkeskolelovens § 23, stk. 1, og friskolelovens § 3, stk. 

1, nr. 4. Henvendelsen skal ske snarest muligt. Skolens leder skal under 

alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 

skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have 

påbegyndt skolegangen. 

 

Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom eller lignende er 

forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolens leder forlange 

en udtalelse herom fra den kommunale sundhedstjeneste, eventuelt en 

lægeerklæring. 

 

Endelig vil skolens leder efter omstændighederne i medfør af servicelo-

vens regler herom være forpligtet til at underrette kommunen, såfremt en 

elev har et bekymrende fravær. Det vil herefter være op til kommunen at 

vurdere, hvordan der skal følges op overfor den pågældende familie. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 
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