
 

Info om ny fraværsregistrering til forældre 
Som der tidligere er orienteret om, er der på landsplan kommet nye regler for elevers fravær fra skolen. 

Det helt centrale er, at hvis dit barn ikke kommer i skole skal du/I som forældre give skolen besked.  

Ved sygdom 
Hvis dit barn er syg, skal du/I give skolen besked om fravær inden undervisningen starter hver dag, dit barn 

er fraværende. Dette gøres i AULA, hvor du/I sender en besked til klasselæreren og til den lærer der har 

klassen i første lektion. 

Ekstraordinært fri 
Skolen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Udgangspunktet er, at 
elever har pligt til at møde i skolen hver dag. Tilladelse til ekstraordinær frihed skal derfor have 
undtagelsens karakter.  
Ekstraordinær frihed gives typisk i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og 

eleven. 

Ved ønske om ekstraordinær fri på mere end 3 dage, skal ansøgningsskema om ekstraordinær fritagelse for 

undervisning udfyldes og afleveres til elevens klasselærer (ligger i AULA under dokumenter eller kan fås 

ved henvendelse på skolens kontor). Ved ønske om max 3 dages ekstraordinær fritagelse fra undervisning, 

skal der skrives en besked til klasselærer, som kan godkende ønsket.   

Ulovligt fravær 
Fravær fra undervisningen er ulovligt, medmindre der er tale om fravær på grund af sygdom (herunder 

funktionsnedsættelse eller lignende) eller fravær på grund af ekstraordinær frihed, dvs. hvor skolen har 

givet tilladelse til fraværet. Ligeledes registreres fraværet ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at 

underrette skolen om fraværsårsagen senest samme dag eller i helt særlige tilfælde i rimelig tid derefter. 

Fraværsregistrering 
For 0.-6. klasse registrerer skolen fremmøde i starten af første lektion. For 7.-9. klasse vil fremmøde 

registreringen finde sted både ved skoledagens start og ved skoledagens afslutning. 

Er eleven ikke i skole ved dagens start registreres dette som heldagsfravær. Er eleven i 7.-9. klasse i skole 

ved skoledagens start, men ikke ved skoledagens afslutning registreres dette som halvdagsfravær. Skulle 

jeres barn i 7.-9. klasse være fraværende den sidste del af dagen, skal der også gives besked til 

klasselærerne og gerne til den lærer der har sidste time. 

I Næstved kommune er der sat regler for maximalt fravær som lyder: 

• Max. 5 fraværsdage fra sommerferien frem til efterårsferien. 

• Max. 7 fraværsdage fra sommerferien frem til juleferien. 

• Max. 10 fraværsdage fra sommerferien frem til påskeferien. 
 
Yderligere information kan læses hos Børne- og Undervisningsministeriet via linket:  https://www.uvm.dk/-
/media/filer/uvm/i-fokus/tema/fravaersregler/pdf20/200129-faktaark-fravaersregler-dansk.pdf 
 
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde om jeres barns skolegang, herunder fremmøde og trivsel i skolen.  
 
Hilsen Susåskolen 


