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Handleplan ved bekymrende elevfravær: ulovligt fravær og højt 
sygefravær. 
Vi har desværre et stigende antal elever, især på trin 3, som har et meget højt 
ulovligt fravær. Vores erfaring er, at jo hurtigere vi får handlet, des hurtigere er 
muligheden for at få mindsket fraværet, og omvendt hvis vi ikke får handlet i 
tide, bliver det sværere og sværere for eleven at komme i skole. 
 
Vi har også mange elever, der har meget højt sygefravær.  
 
Som kontaktlærer kan du give forældre lov til, at en elev holder fri i op til to 
dage. Ønsker forældre frihed for eleven af længere varighed, er det skoleleder 
eller afdelingsleder, der skal give tilladelsen. 
 
 
 
 
Handleplan ved ulovligt fravær og højt sygefravær. 
 
Ved elevfravær forventer vi, at forældrene giver besked til skolen, enten til 
kontoret, via kontaktbog eller via sms, hvis brug af sms er en aftale mellem 
forældre og kontaktlærere. 
 
Hvis en elev ikke er kommet i skole, og vi ikke har fået besked om fravær, 
kontaktes hjemmet af kontaktlæreren for at høre til årsagen om fraværet. 
 
Ved ulovligt fravær 

• Hvis en elev har ulovligt fravær i 2-4 dage, orienterer kontaktlæreren sin 
afdelingsleder, og sammen beslutter de, hvem der tager kontakt til 
forældrene og evt. eleven, afhængig af alder og funktionsniveau. 

 
• Hvis det ulovlige fravær fortsætter efter kontakt til hjemmet eller gentager 

sig, indkaldes forældrene til møde for, at man sammen kan finde ud af, 
hvad der er årsag til fraværet, og hvordan man sammen kan få eleven i 
skole igen. Personale fra SFO deltager, hvis det er relevant. 

 
• Hvis dette heller ikke afhjælper problemet, indkaldes til netværksmøde, så 

hele netværket kan være med til at analysere og afhjælpe problemet. 
 

• Afdelingsleder orienteres løbende under hele forløbet, og kontaktlærer og 
afdelingsleder aftaler løbende, hvad der skal iværksættes. 

 
Ved højt sygefravær 

• Hvis eleven har været syg i en samlet periode på 3 uger eller har haft 
hyppige kortvarige forsømmelser af samlet 3 ugers varighed, har vi en 
lovmæssig forpligtelse til at tilbyde hjemmeundervisning (er der tale om 
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sygehusindlæggelser, skal vi undersøge, hvorvidt eleven her får 
undervisning). 
 

• Afdelingsleder orienteres løbende under hele forløbet, og kontaktlærer og 
afdelingsleder aftaler løbende, hvad der skal iværksættes, herunder 
hjemmeundervisning. 
 

 
 
Forslag til indsats ved ulovligt fravær (kan også virke forebyggende) 

• Hyppig kontakt til forældrene 
• Hyppig kontakt til elev via mobil, herunder sms, så eleven oplever at være 

savnet og bekymret for 
• Tilbud om at hente eleven eller om at sende sms om morgenen 
• Besøg hos eleven/forældrene  
• Mødes andet sted, f.eks. gåtur, café eller lignende 
• Iværksætte praktikdage (fra 8. kl) 
• Undervisning via ElevIntra 
• Hjemmeundervisning 
• Med mere 
 

 
 
 
 
 


