
 
 
 
 
 

 

Information vedr. elevfravær og indberetning af fravær. 
 
 
Kære forældre 
Børnenes skolegang er vigtig, og kontinuerlig deltagelse i skolens undervisning er fundamentet for 
en god skolegang og trivsel. 
 
I bekendtgørelsen for elevers fravær fra undervisningsministeriet er der fastsat rammer for fravær og 
beskrevet hvem, der har ansvaret. Det er forældrenes pligt at orientere skolen om et barns fravær, og 
det er skolens ansvar at registrere fravær og informere forældrene. 
 
Hvis der er tilfælde af ulovligt fravær, 
fire fraværsperioder over den seneste 
måned eller 20% samlet fravær de 
seneste to måneder kontakter skolen 
forældre/værge, som indkaldes til en 
samtale.  
 
I tilfælde af 15 % ulovligt fravær 
orienteres forældre/værge, og der laves 
underretning til Familieafdelingen 
 
Al indberetning af fravær foregå via systemet MU|Elev|FRAVÆR. 

 
Du finder MU|Elev|FRAVÆR til højre på forsiden af Aula. Tryk på  
 
I denne video kan du se, hvordan fravær skal indberettes til skolen.  
Brug link https://vimeo.com/442960911/93deadb9c4 
eller skan koden til højre med kameraet på din telefon for at se videoen. 
 
Det er muligt at indberette fravær i form af sygdom (tandlæge/lægebesøg skal 
registreres som sygdom) eller at ansøge om ekstraordinær frihed. Det vil være meget 
hjælpsomt for skolen, hvis man skriver en kommentar i kommentarfeltet i 
tilknytning til sygemelding, men dette er ikke et krav.  
I videoen (QR kode) kan man få det indtryk, at besøg ved frisør eller lignende skal registreres som 
sygdom, dette er ikke tilfældet i Skanderborg kommune, aktiviteter af denne karakter skal placeres 
før eller efter skoletid. 
 
Forældre/værge skal sygemelde deres barn inden skoledagens begyndelse og oplyse forventet 
fraværsperiode (enkelte timer, hele dagen eller x antal dage).  
Ansøgning om ekstraordinær frihed skal så vidt muligt ske senest en uge før ønsket afholdelse. 
Er eleven ikke mødt i skole og forældrene ikke har meldt fravær, registreres fraværet som ulovligt. 
Ved registrering af ulovligt fravær sender systemet automatisk en sms til forældre/værge.  
 
Ifølge bekendtgørelsen påhviler det skolen at orientere forældre/værge i tilfælde af ulovligt fravær. 
Dette har skolen valgt at gøre via SMS i MU|Elev|FRAVÆR. Her er det ligeledes muligt for 
forældre/værge at følge med i barnets fravær. 
 
Fraværssystemet erstatter ikke den løbende dialog mellem skole og hjem men skal understøtte, at 
den lovpligtige registrering af fravær foretages korrekt.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Bech Milsgaard       &   Martin Ross-Hvam 
Chef for skoler & specialtilbud       Trivsels- & fraværs konsulent 

https://vimeo.com/442960911/93deadb9c4

