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Kære forældre, 

Folketinget har besluttet at indføre nye regler for elevfravær fra skoleåret 2019/20. Efter de nye 

regler kan I blive trukket i børne- og ungeydelse, hvis jeres barn har et ulovligt fravær på 15% eller 

derover inden for et kvartal.  

Dette brev har til formål at orientere om de nye regler og Vejle Kommunes procedurer for 

registrering af og opfølgning på fravær. 

Det er vigtigt, at I som forældre altid informerer skolen om sygdom ved hver fraværsdag. Det skal 

ske senest kl. 9:00.   

I kan anmode om fritagelse fra undervisning i særlige tilfælde. Det skal ske på forhånd og gennem 

jeres barns klasselærer/kontaktlærer. Hvis der er tale om mere end to dage, er det skolelederen, 

der skal give tilladelse til, at jeres barn får fri.  

I vil blive kontaktet af skolen, hvis skolen ikke ved, hvorfor jeres barn ikke er mødt frem i skolen. 

Skolen vil registrere fravær som ulovligt fravær, hvis I ikke sygemelder jeres barn, eller hvis skolen 

ikke har givet tilladelse til fravær.  

Hvis jeres barn har mere end fire dages ulovligt fravær inden for en periode på to måneder, vil 

forvaltningen følge op på fraværet med skolen og drøfte, om der er behov for tiltag. Dette sker i 

en gruppe med repræsentanter fra skoleforvaltning og Familie & Forebyggelse. I kan læse mere 

om opfølgningen på dette link: https://tvaers.vejle.dk/handlevejledninger/bekymrende-fravaer/. 

Hvis jeres barn har 15% ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal, skal skolen sende 

underretning om jeres barns ulovlige fravær til Familie- og Handicapafdelingen, der derefter 

træffer afgørelse om et eventuelt træk i børne- og ungeydelsen. Inden skolen sender 

underretningen, vil I blive partshørt.  

Undervisningsministeriet arbejder på en ny bekendtgørelse, som kan få indflydelse på, hvordan vi 

fremadrettet skal håndtere elevfravær. Vi vil orientere jer om eventuelle ændringer, når vi har 

modtaget bekendtgørelsen. 

Tak fordi I som forældre støtter op om jeres barns skole. 

 

Venlig hilsen 

Ulla Riisbjerg Thomsen 

Chef for Uddannelse & Læring 
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