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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på alm. del – spørgsmål 51 

I brev af 22. december 2021 har udvalget efter ønske fra Anni Matthies-

sen (V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del – spørgsmål 51: 

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af børn i delvis eller 

fuld skolevægring/skoleekskluderede. Såfremt der ikke findes oplysnin-

ger herom, bedes ministeren oplyse, om ministeren har intention om at 

tilvejebringe disse meget væsentlige data? 

Svar: 

På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets data for fravær, er 

det ikke muligt at opgøre omfanget af skolevægring. Dette skyldes, at 

skolevægring ikke er en del af den almindelige fraværsregistrering, som 

alene indeholder kategorierne sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fra-

vær. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at inddrage skole-

vægring i den generelle fraværsregistrering, da skolevægring er en vanske-

lig målbar størrelse, som vil kræve indgående viden om elevens situation 

for at sikre tilstrækkelig god data.  

 

Ud fra ministeriets tal for fravær er det dog muligt at opgøre andelen af 

elever med over 10 pct. samlet fravær, som nogle steder i litteraturen an-

ses som grænsen for bekymrende fravær. Dette er ikke det samme som 

skolevægring, men er den bedste indikator, der findes i ministeriets data 

på det, som spørgeren efterspørger. Som det fremgår af tabel 1 udgør an-

delen af elever med over 10 pct. samlet fravær for skoleåret 2020/2021 

12 pct. Dette tal har svinget mellem cirka 12 og 15 pct. siden 2015, men 

uden en decideret tendens.  

 

Tabel 1: Andel folkeskoleelever med over 10 pct. samlet fravær (0.-9. klasse) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Offentligt
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 2 

Over 10 

procent 

fravær 

13% 14% 15% 14% 12% 12% 

Anm.: Fravær dækker over både sygefravær samt lovligt og ulovligt fravær. I andelen indgår elever på både 
folkeskoler og specialskoler på 0.-9. klassetrin.   
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk). 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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