
    
 

 

 

 

Orientering til alle forældre vedrørende lovændring 
 
 
Kære forælder 
 
Den 1. august 2019 er der indført nye, landsdækkende regler om fravær og 
mulighed for standsning af børne- og ungeydelsen (børnepenge) i 
forbindelse med elevers ulovlige skolefravær. 
 
Reglerne betyder, at skolelederen på dit barns skole har pligt til at underrette 
Børne-, Ungdoms- og Socialforvaltningen ved Sanktionsenheden, hvis dit barn 
har et ulovligt skolefravær på 15 % eller derover i et kvartal.  
 
 
 
 
 
 
Sanktionsenheden vil efterfølgende gennemføre en partshøring af dig (og dit 
barn, hvis barnet er over 12 år). 
 
Hvis Sanktionsenheden fortsat vurderer, at der er tale om ulovligt fravær, og at 
der ikke er tale om undskyldelige omstændigheder, vil Sanktionsenheden 
træffe afgørelse om standsning af jeres børne- og ungeydelse for det følgende 
kvartal. Dette sker ved, at Sanktionsenheden tager kontakt til Udbetaling 
Danmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan ikke klage over underretningen, som skolelederen har en lovmæssig 
pligt til at foretage (se lovgrundlag næste side), men du kan klage over 
afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagevejledning vil fremgå i afgørelsesbrevet. 

Skolerne er som hidtil forpligtet til løbende at handle på elevers ulovlige 
fravær. Spørgsmål om de nye regler kan stilles til skoleledelsen på dit barns 
skole. 

 

************************* 

 

 

 

Ulovligt fravær er: 

• Fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold 

• Fravær, som skolelederen ikke har godkendt 

 

Undskyldelige omstændigheder vil være: 

• At du selv varetager undervisningspligten af dit barn og du har 
meddelt dette skriftlig til kommunalbestyrelsen, før undervisningen 
begynder. 

• At fraværet ikke er ulovligt, men f.eks. skyldes elevens handicap, 
autisme og lign. 

• At dit barn i forbindelse med iværksættelsen af en anbringelse 
venter på et nyt skoletilbud og derfor modtager enkeltmands-
undervisning, dog ikke af en længere varighed end maks. 15 
skoledage. 

 



 

 

 

 
Serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette 
kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får 
kendskab til eller grund til at antage,  

1)  at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,  

2)  at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de 
vordende forældres forhold,  

3)  at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af 
barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde 
undervisningspligten, eller  

4)  at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.  

   Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en 
elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.  
   Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for 
andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til 
forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan 
være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og indenrigsministeren 
kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har 
underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres 
erhverv. 

§ 155 c. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har 
ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal, jf. § 153, stk. 2, skal 
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. 
Afgørelsen er gældende for et kvartal. 

Bekendtgørelse nr. 696 af 23. juni 2014 om elevers fravær fra undervisningen i 
folkeskolen 

§ 4. Ved ulovligt fravær, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, tager skolens leder straks kontakt med 
elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet. 
Stk. 2. Ved ulovligt fravær af længere varighed eller hyppige kortvarige forsømmelser 
i omfang svarende hertil, skal skolens leder tage stilling til, i hvilket omfang eleven har 
behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til 
folkeskolelovens § 5, stk. 5. 
Stk. 3. Skyldes fraværet, at eleven har svært ved følge med i undervisningen eller har 
problemer med andre elever eller skolens personale, skal skolens leder så hurtigt som 
muligt i samarbejde med eleven og forældrene kortlægge problemerne og udarbejde 
løsningsforslag med henblik på om fornødent at iværksætte specialpædagogisk 
bistand, jf. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand. 
Stk. 4. Ved ulovligt fravær, der ikke er omfattet af stk. 3, skal skolens leder søge at løse 
problemerne i samarbejde med eleven og forældrene, eventuelt ved inddragelse af 
pædagogisk-psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den 
kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner m.v., som eleven har 
tilknytning til. Er det ikke muligt at skabe den nødvendige dialog med eleven og 
forældrene med henblik på at sikre, at eleven deltager i undervisningen, inddrager 
skolens leder tillige kommunalbestyrelsen. 
Stk. 5. Skolens leder skal i henhold til reglerne i bekendtgørelse om meddelelser efter 
§ 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag under alle 
omstændigheder give meddelelse til kommunalbestyrelsen om fravær 

1) straks, hvis skolen får oplysning om, at en elev opholder sig eller kan formodes 
at opholde sig i udlandet, og 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=serviceloven&docId=lov20050573-full#p153


 

 

 

 
2) senest, når en elev har været fraværende i en uge, herunder hvis en elev ikke er 
mødt i skole i den første uge efter sommerferiens afslutning, og fraværet ikke 
skyldes sygdom eller ekstraordinær frihed. 


