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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til udkastet
til en ny fraværsbekendtgørelse.
Mere præcise regler for registrering
Skole og Forældre anerkender, at den nye lovgivning, der indfører træk i børne- og ungeydelse, hvis
en elev har mere end 15 pct. ulovligt fravær fra undervisningen, har gjort det nødvendigt med mere
præcise regler for registrering af fravær, og vi finder overordnet set, at det er lykkedes at lave
præciseringer, som vil fungere i praksis.
Samtidig er det dog vigtigt at være opmærksom på, at indførelsen af økonomisk sanktion ved meget
ulovligt fravær kan blive en belastning i skole-hjem-samarbejdet netop der, hvor det i forvejen er
svært, og at der er en risiko for, at den mere strikse registrering, der lægges op til, i sig selv vil
medføre, at vi vil se en stigning i det registrerede ulovlige fravær, som ikke afspejler en ændring i
adfærd.
Præcisering af kategorierne for fravær
I den foreslåede §3, stk. 3, står der, at skolelederen i sin vurdering af, om ekstraordinær frihed skal
tillades, skal anlægge en restriktiv vurdering. Det står der ikke i den gældende bekendtgørelse, og det
er efter Skole og Forældres mening unødvendigt og uheldigt give skolelederen denne instruktion. Det
vil opleves som unødigt strammende og belastende for samarbejdet med skolen, hvis et ønske om
ekstraordinær frihed, som ud fra en konkret vurdering vil være tilladeligt, besvares med et afslag, fordi
der skal anlægges en restriktiv vurdering. Det samme gælder instruktionen om at der ”navnlig udvises
tilbageholdenhed, hvis eleven inden for det seneste år har haft fravær af større omfang”, som også er
unødigt strammende, da der allerede er sat en retning for skolelederens konkrete vurdering i § 3, stk.
2. Skole og Forældre foreslår derfor, at § 3, stk. 3 bliver slettet.
Underretning af kommunalbestyrelsen og advisering af forældrene
Skole og Forældre vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der er krav om, at forældrene skal
underrettes, når en elev har et ulovligt fravær på 10 pct. inden for et kvartal, så der er mulighed for at
reagere på eventuelle fejl i registreringen, inden det ulovlige fravær får yderligere konsekvenser. Men
skolen bør naturligvis udvise rettidig omhu, så man i tide kan have en dialog mellem skole og hjem om
årsagerne til fraværet, og forældre ikke først, hvis barnet for eksempel pjækker, får kendskab til det
ulovlige fravær, når det er oppe på 10 pct.

Sygdom begrundet i forhold på skolen
I den gældende fraværsbekendtgørelse står der i § 2, stk. 2:
”Er der grund til at antage, at elevens sygdom er begrundet i forhold på skolen eller i
øvrigt har tilknytning til undervisningen, skal skolens leder så hurtigt som muligt i
samarbejde med eleven og forældrene kortlægge problemerne og udarbejde
løsningsforslag, eventuelt ved inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning,
Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre
institutioner m.v., som eleven har tilknytning til.”
Denne regel er ikke med i udkastet til en ny bekendtgørelse, og det er ærgerligt. Det er netop en
udmærket regel, som kan sikre, at skole og hjem arbejder sammen om at sikre gode rammer for
børnenes skolegang. Skole og Forældre foreslår derfor, at § 2, stk. 2 i den gældende bekendtgørelse
også tages med i den nye bekendtgørelse.
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