
 

 
Side 1 af 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre til elever i folkeskolerne i 

Næstved Kommune 
 

 

I forbindelse med lovændring om at styrke forældreansvaret, er der 

udsendt en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i 

folkeskolen. Denne træder i kraft 1. januar 2020. 

Fra 1. januar beder vi jer gå ind på AULA og sygemelde børnene om 

morgenen på den første fraværsdag. Det vil lette lærernes 

registreringsarbejde meget.  

 

Det vil fortsat være muligt at anmode skolelederen om ekstraordinær 

frihed. Hvis skolelederen giver tilladelse, betragtes dette som lovligt fravær 

Ekstraordinær frihed kan være fri til begivenheder i familien, ferie eller 

lignende. Anmodning om ekstraordinær frihed skal være skriftlig, og 

fremsendes til skolens ledelse i god tid FØR fraværet skal finde sted.  

 

I bekendtgørelsen står, at skolelederen kun i ganske særlige tilfælde kan 

give tilladelse til ekstraordinær frihed. Beslutningen om at tillade eller afslå 

frihed skal træffes ud fra en vurdering af, hvorvidt fraværet vil have en 

negativ betydning for elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder, 

motivation og læringsparathed, alsidige udvikling og andre elevers 

kundskaber og færdigheder (projektuger, lejrskoler m.v.) 

  

Alt andet fravær skal defineres som ulovligt fravær. Ulovligt fravær er altså 

fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær der ikke er gjort rede for 

af forældrene, samt fravær som skoleledelsen ikke har givet tilladelse til. 

 

Efter overgangen til AULA er mit brev af 8. august 2019 omkring 

konsekvensen ved 15% ulovlige skolefravær måske ikke længere 

tilgængeligt. Derfor vil jeg blot gentage, at hvis dit barn eller ung har 

ulovligt skolefravær på 15% eller derover i ét kvartal, vil du blive kontaktet 

af Center for Børn og Unge med henblik på en eventuel standsning af 

børne- og ungeydelsen for ét kvartal. 
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