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Høring over bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i 
folkeskolen 

Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende ovenstående 
bekendtgørelse. 
 
Indledningsvis er Skolelederforeningen helt overordnet set enig i, at det er hensigtsmæssigt, at der 
udarbejdes en ny bekendtgørelse med tilhørende vejledning. Den nye bekendtgørelsestekst er på en række 
områder en forbedring, og den er i højere grad nu overskuelig og klar.  
 
Skolelederforeningen stiller sig dog stærkt kritisk over for, at alle landets skoler skal ændre praksis som følge 
af en politisk delaftale om bekæmpelse af parallelsamfundet. Skolelederforeningen frygter, at 
lovændringerne ikke opleves som meningsfyldte for den største del af skolerne, som ikke har de 
udfordringer, som skolerne i områderne med parallelsamfund kan opleve.  
 
Folkeskoleloven bygger på et nødvendigt og tæt samarbejde imellem skolen og hjemmet. Fundamentet for 
et godt skole-hjem-samarbejde er tillid og fælles interesse i at ville eleverne det bedste. 
Skolelederforeningen er af den opfattelse, at den skærpede underretningspligt i forbindelse med ulovligt 
fravær, med den konsekvens at forældre kan trækkes i sociale ydelse, vanskeliggør det nødvendige og tætte 
samarbejde. 
 
Skolelederforeningen er af den grundlæggende opfattelse, at der på en række områder i bekendtgørelsen er 
en række formuleringer, som stadigvæk er uhensigtsmæssige. Her kommentarerne til de enkelte paragraffer. 
 
Vedr. §3 stk. 2. 
Skolelederforeningen er af den opfattelse, at begrebet ”ekstraordinær frihed” grundlæggende er et svært 
område for skolelederne at administrere. Skolelederforeningen mener, at det er hensigtsmæssigt, at 
vurderingen skal tages ud fra en liste, der i højere grad afspejler kompleksiteten. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at vurderingen om ekstraordinær frihed skal tillades først og fremmest ud fra en 
helhedsvurdering af elevens situation og at i den vurdering kan indgå overvejelser om kundskaber og 
færdigheder, motivation og alsidige udvikling m.fl. Det vil være et langt mere hensigtsmæssigt udgangspunkt 
for skolelederen at arbejde efter.  
 



 

 

Vedr. §4  
Skolelederforeningen mener, at det er overordentlig uhensigtsmæssigt, at der via bekendtgørelsen 
pålægges alle landets skoler at registrere fravær ved afslutningen af skoledagen for 7.-9. klasse. Det er en 
unødvendig stramning og bureaukratisering og bør derfor fjernes fra bekendtgørelsen. Skolelederforeningen 
anerkender at der kan være særlige udfordringer med fraværet i udskolingen, men at lovbestemme om 
fraværsregistrering ud fra en general tilgang, der binder alle landets skoler i unødvendig administrativt 
arbejde, mener Skolelederforeningen ikke er hensigtsmæssigt. Hvorfor pålægge alle skolerne noget, som 
kun nogle steder er et problem. 
 
Vedr. §5 
Skolelederforeningen mener, at det er uhensigtsmæssigt at bruge ordet ”straks”, som nærmest hentyder til, 
at skolelederen skal smide alt hvad han har i hænderne og agere, og at dette er det vigtigske skolelederen 
skal lave. Det er vigtigt, og skolelederne skal selvfølgelig rette henvendelse til elevens forældre. Dette skal, 
lige som alt anden god forvaltningsskik, foregå efter lovgrundlagets forudsætninger. Det ligger implicit i 
varetagelsen af forvaltningsopgaven og behøves ikke at rammesættes yderligere. 
 
Skolelederforeningen anbefaler, at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med at tilhørende vejledning 
udsendes. Samt at informationerne om de nye rammer offentliggøres i god tid inden ikrafttrædelse.      
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
 
Claus Hjortdal 
Formand 
 
 


