
 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

28. januar 2020 

Sags nr.: 20/01307 

 

Folketingets lovsekretariat 

Christiansborg 

Medlem af Folketinget Jacob Mark (SF) har den 17. januar 2020 stillet 

mig følgende spørgsmål nr. S 565, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 565: 

”Vil ministeren i forlængelse af udmeldingerne fra bl.a. Næstved og Aar-

hus Kommune, der viser, at muligheden for at inddrage børnechecken 

på grund af for meget ulovligt skolefravær især rammer socialt udsatte, 

fremrykke evalueringen af ordningen?” 

Svar: 

Fravær er en af de bedste indikationer, vi har for at opdage børn, der 

ikke har det godt. Vi ved således, der er en tæt sammenhæng mellem fra-

vær og mistrivsel. Når børn er meget væk fra skolen, er der en risiko for, 

at de får svært ved at følge med, og at de falder ud af det sociale fælles-

skab. Derfor er det vigtigt at opdage og handle på fravær i tide, så bør-

nene får den rette hjælp. 

 

Kommunen skal således efter serviceloven sikre, at der iværksættes en 

rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger med henblik på at 

afklare, om barnet eller den unge har behov for hjælp og støtte i form af 

forebyggende indsatser eller særlig støtte.  

 

Forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3, kan fx være net-

værks- og samtalegrupper eller andre indsatser, der har til formål at fore-

bygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder, når det vurderes, 

at støtten vil kunne imødekomme barnets eller den unges behov.  

 

Særlig støtte efter servicelovens § 52 kan fx være støtte i form af familie-

behandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, en fast 

kontaktperson, der kan støtte barnet eller den unge, eller psykologhjælp. 

Regeringen mener, at det er for tidligt at afgøre, om reglerne har haft den 

ønskede effekt. Lovgivningen bør have tid til at virke og danne grundlag 

for den revision af loven, som allerede er aftalt. 
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På den baggrund finder regeringen det ikke hensigtsmæssigt at fremrykke 

evalueringen af lovgivningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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