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Handleplan — håndtering af  bekymrende fravær 

Elevfraværet i Køben-
havns  Kommune er 
faldet fra 7% i skoleåret 
17/18 til 6,7% i 18/19, men 
ligger dog fortsat over 
landsgennemsnittet på 
5,9%. Samtidig ses nogle 
forholdsvis store forskelle 
i fravær mellem skolerne. 
 
Se mere om  skolernes 
elevfravær her.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
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At indgå i et læringsfællesskab er afgørende for alle elevers læring, 
udvikling og trivsel. Børns forudsætninger for at komme i skolen og 
kunne deltage aktivt i et læringsfællesskab er forskellige og derfor 
kan nogle børn have større behov for støtte og forebyggende ind-
satser end andre. 

Det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis en elev er meget væk 
fra skolen. Socialt er fravær en markant ekskluderende faktor, da højt 
fravær kan betyde, at de andre elever ikke ønsker at arbejde sammen 
med eleven, ligesom det bliver sværere at have og bibeholde ven-
skaber i klassen. 

Fagligt betyder et højt fravær, at eleven klarer sig dårligere og dermed 
på sigt kan få sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Forskning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (2018) viser, at 
karakterforskellen mellem elever med fravær på 0-5% og 15-20% går 
fra 7,2 til 4,2 i gennemsnit. Fravær i skolen har derfor en signifikant 
betydning for elevens fremtidige uddannelsesmæssige muligheder.

Ved at vi sætter tidligt ind ved bekymrende fravær, kan vi få bremset 
en negativ spiral. Det er vigtigt at vi, så tidligt som muligt, opdager 
alle børn og unge med bekymrende fravær, så de kan få den rette 
hjælp til igen at møde op i skolen og indgå i fællesskabet. 
Skolen skal altid arbejde forebyggende med fokus på fravær og kon-
takte forældrene hurtigst muligt, hvis der er begyndende bekym-
rende fravær. Lærerteamet skal inddrage RC/PLC og skolesocialråd-
giver, hvis der er behov og i fællesskab med elev og familie skal der 
igangsættes en handleplan. I øvrigt følges Københavns Kommunes 
kriterier for, hvornår man bør have en særlig opmærksomhed på 
elever, der har været fraværende.

Det er som udgangspunkt elevens forældre, der har ansvaret for, at 
deres barn møder op i skole. Men skolen har sammen med foræl-
drene et stort ansvar for at sikre at børnene trives i skolen og at de 
føler sig som en del af fællesskabet. Skolen har ligeledes et ansvar for 
at følge op på, at alle skolens elever deltager i undervisningen og ikke 
er fraværende uden tilladelse. Skolen har således det endelige ansvar 
for, at der handles og forebygges, når elever har faldende fremmøde 
og at skolesocialrådgiveren  involveres i sagen når der er behov. Sko-
lelederen er ansvarlig for, at skolen har en tydelig plan og systematik 
for opsporing af bekymrende fravær. 

Hvorfor er en indsats 
omkring fravær vigtig

Elevfraværet i 
 Københavns  Kommune  
er faldet fra 7% i skoleåret 
17/18 til 6,7% i 18/19, men 
ligger dog fortsat over 
landsgennemsnittet på 
5,9%. Samtidig ses nogle 
forholdsvis store forskelle i 
fravær mellem skolerne. 
 
→ Se mere om skolernes 
elevfravær her.

1Med undtagelse af specialskoler, hvor der ikke er tilknyttet skolesocialrådgiver

https://buf-lis-vap-sas.kk.dk/SASVisualAnalytics/?reportUri=%252Freports%252Freports%252F04dafee4-3518-4baa-b40d-66477a7d8c46&sectionIndex=0&reportViewOnly=true&sas-welcome=false
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Kriterier for opmærksomhedskrævende fravær

I Københavns Kommune er det defineret, at skolen skal have en 
særlig opmærksomhed på elever, hvis fravær falder inden for én 
af nedenstående kriterier. Det er ligeledes kriterierne for at eleven 
fremgår i KMD’s ressourcemodul:

• 4 eller flere fraværsperioder den seneste måned

• 11 eller flere fraværsperioder det seneste skoleår

• 10% samlet fravær det seneste skoleår, dvs.  
20 ud af 200 dage

• 10% ulovligt fravær i indeværende kvartal.

Hvis fravær, der falder inden for de fire kriterier, giver anledning til 
bekymring, skal der foretages en helhedsvurdering af elevens situ-
ation, som er afgørende for om fraværet klassificeres som bekym-
rende fravær i KMD. 

Er det opmærksomhedskrævende fravær bekymrende?

Det er en pædagogisk vurdering, om det opmærksomhedskrævende 
fravær er bekymrende. Det beror på en samlet vurdering af fraværets 
karakter og den enkelte elevs generelle trivsel, forudsætninger og 
udfordringer. Der kan være iboende udfordringer hos eleven, herun-
der sygdomme/diagnoser, der skal tages hensyn til, men som ikke 
betragtes som en hindring for at arbejde med styrket fremmøde.

Fraværet vurderes løbende og minimum ved én obligatorisk 
månedlig gennemgang af alle eleveres fraværsdata. Der kan være 
andre grunde til bekymrende fravær end de fire kriterier ovenfor. 

Al bekymrende fravær skal håndteres ved at igangsætte ”Proces 
ved bekymrende fravær”, som fremgår på side 4

Hvad er opmærksomhedskrævende 
og bekymrende fravær

Ny lovgivning om 
 underretning ved 15 pct. 
eller mere ulovligt fravær
For at sætte yderligere 
fokus på betydningen af, 
at eleverne møder op til 
undervisningen, trådte der i 
august 2019 en lovændring 
i kraft, som forpligter skole-
ledere til at underrette kom-
munalbestyrelsen, hvis ele-
ver har 15 pct. eller derover 
ulovligt fravær, jf. § 153, stk. 
2 og § 155c i Serviceloven. 
Underretningen om ulov-
ligt fravær på 15 pct. eller 
derover sker til Sanktions-
enheden og er en under-
retning på lige fod med alle 
øvrige underretninger til 
Socialforvaltningen. Kom-
munen kan herefter træffe 
afgørelse om bortfald af 
børne- og ungeydelsen i 
næste kvartal. Se vejledning 
for dette her.

Der kan være særlig grund 
til bekymring, hvis der er:
•   Stigende fravær
•  Faglige udfordringer 
•   Risiko for faglig eller social 

eksklusion
 •   Dårlig/manglende dialog 

med eleven og forældre
•   Negativ og ustabil relation 

til de andre elever i klassen
•    Vedvarende mønster med 

at komme for sent eller gå  
for tidligt uden tilladelse.

•  Mobning

https://buf.kkintra.kk.dk/indhold/underretning-ved-15-pct-ulovligt-frav%C3%A6r
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Det er skolen ansvar:
•  At have en aktiv strategi for nedbringelse af 

fraværet og sikring af elevdeltagelse. 

•  At der foretages daglig registrering af elevfra-
vær i KMDelevs fraværsmodul. Find vejledning 
til fraværsregistrering her.

•  At der tages kontakt til forældre, hvis en elev 
ikke er mødt op til undervisningen og der ikke 
er informeret herom.

• I tilfælde af en elevs ulovlige fravær henvender 
skolens leder sig til elevens forældre, med 
henblik på at afdække årsagen til fraværet. 
Skolelederen søger i samarbejde med elevens 
forældre og eleven selv at bringe fraværet til 
ophør så hurtigt som muligt.

•  At skoleledelsen skriftligt behandler ansøgnin-
ger om ekstraordinær frihed jf. Bekendtgørelse 
om elevers fravær fra undervisningen  
i folkeskolen. 

•  At der registreres meddelt sygdom og ekstra-
ordinær frihed i KMDelev samt, at der bliver 
registreret fravær for de klasser, der har vikar 
uden adgang til skoleintra/KMDelev.

•  At klasseteam/årgangsteam én gang måned-
ligt forholder sig til, om den enkelte elevs 
opmærksomhedskrævende fravær i KMDelev 
er bekymrende jf. gældende kriterier 

•  At der etableres dialog med elev og  forældre 
ved opmærksomhedskrævende fravær  
med henblik på at nedbringe fraværet hurtigst 
muligt

•  At RC/PLC og skolesocialrådgiver inddrages 
i udarbejdelse af en handleplan, hvis en elevs 
fravær efter første dialog med forældre og elev 
fortsat er bekymrende.

•  Forældrene indkaldes til møde sammen med 
skolesocialrådgiveren og der udarbejdes en 
handleplan ved 10% ulovligt fravær.

•  At skolen altid dokumenterer forløb, handling 
og indsats i forhold til det bekymrende fravær i 
Det pædagogiske Notat. 

•  At handleplanen for fravær løbende tilpasses 
og evalueres, så den følger elevens og fraværets 
udvikling.

•  At skolen evaluerer på igangsat indsats og 
reflekterer over egen praksis i forhold til 
 baggrunden for fraværet.

•  At Socialforvaltningen underrettes, hvis fra-
været fortsat er bekymrende efter iværksættelse 
og evaluering af handleplan og indsatser.

•  At elevens forældre orienteres om de økonomi-
ske konsekvenser efter reglerne i § 153, stk. 2, 
og § 155 c i lov om socialservice af fravær på 15 
pct. i et kvartal, når en elev har ulovligt fravær på 
10 pct. eller derover inden for ét kvartal.

•  At der er et særligt fokus på, hvad der ligger til 
grund for ulovligt og bekymrende fravær i for-
hold til at være opmærksomme på fx manglende 
ressourcer og sproglige udfordringer i hjemmet 
eller sygdomme og diagnoser hos eleven. 

•  At der altid foretages en underretning til Sankti-
onsenheden2, hvis en elev har 15 pct. eller mere 
ulovligt fravær (og underretningen vurderes 
relevant) inden for et årskvartal. Find arbejds-
gange ved underretning af ulovligt fravær her.

•  At elevens handleplan for fravær sendes til sank-
tionsenheden sammen med underretningen. 

•  At der tages stilling til elevens faglige behov 
og behovet for supplerende undervisning som 
følge af fraværsperioden.

•  At det indberettes til Elevsektionen, hvis sko-
len er bekendt med, at elever er skiftet til pri-
vatskole, efterskole eller skole i en anden kom-
mune, eller vurderes at være udrejst af landet. 
Se mere på opgaveportalen her.

•  Ved alvorlig eller akut bekymring om  elevens 
trivsel underrettes Socialforvaltningen. Under-
retningen skal indeholde beskrivelse af skolens 
tidligere indsatser og fraværslister sendes med 
som bilag. Skolens indsats skal altid fortsætte, 
selvom der er sket en underretning. For mere 
information om lovgivning, ansvar og tidsfrister: 
www.kk.dk/bekymret .

Skolens ansvar ved fravær og 
håndtering af fravær
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2Sanktionsenheden er et samarbejde mellem BUF og SOF.  Hvis der er særlige bekymringer i fraværet, bør skoleleder gøre 
opmærksom herpå i mailen til Sanktionsenheden

https://buf.kkintra.kk.dk/indhold/nye-regler-registrering-af-elevers-frav%C3%A6r
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1063
https://buf.kkintra.kk.dk/indhold/underretning-ved-15-pct-ulovligt-frav%C3%A6r
https://buf.kkintra.kk.dk/indhold/indskrivning-og-udmelding-af-skole
http://www.kk.dk/bekymret
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Fraværssituation uændret  
– fortsat  bekymring

Elevens lærer/pædagog vurderer at der er tale  
om bekymrende fravær.

 Ved 10% ulovligt fravær indkaldes  
forældre til møde og der udarbejdes 

handleplan for fravær i samarbejde med 
 Skolesocialrådgiver

Hvis der er 10 pct. ulovligt fravær  
 sender KMD automatisk brev til forældrene 

med orientering om økonomisk   
sanktionering ved 15 pct

Socialforvaltningen (SOF) underrettes,  
hvis fraværet fortsat er bekymrende  
efter iværksættelse og evaluering af 

 handleplan og indsatser samt inddragelse  
af skolesocialrådgiver.

Handlefase
– Jævnlig kontakt med elev og evt.   

forældre
– Løbende tilpasning af handleplan  

i det pædagogiske notat. 

Elevens lærer og  Skolesocialrådgiveren ind-
kalder til møde om opsamling på  handleplan.

Fraværssituation uændret – fortsat bekymring 

Ved fortsat 
bekym-

rende fravær 
gentages 

 processen 
med 

 tilpasning af 
handleplan. 

Forældre kontaktes mhp. at  
nedbringe fraværet. 

Årgangsteam/klasseteam deler viden om 
situationen og orienterer ledelsen. 

Henvendelse til RC/PLC for support  
på opgaven samt for evt. kontakt til 

 Skolesocialrådgiver. 

Elevens lærer sender fraværsbrev til   
forældre og indkalder elev og forældre 
til  fraværsmøde mhp udarbejdelse af 
 handleplan i det  pædagogiske notat. 

(Der udarbejdes altid handleplan ved  
10% ulovligt fravær.)

Skoleleder orienterer forældre om 
 underretningen. Sanktionsenheden træf-

fer herefter afgørelse om standsning af 
 børne-og ungeydelsen eller ej samt opstart 

af børnefaglig undersøgelse,  
jf. SEL § 50, eller ej

Ved ulovligt  fravær  
på 15% eller derover 

underretter skoleleder 
til Sanktionsenheden  

(et samarbejde på tværs 
af BUF og SOF). Elevens 
handleplan vedlægges 

underretningen. 

Fraværssituation uændret  
– fortsat bekymring

RC/PLC koordinerer fraværsindsats  
i  forhold til evt. behov for særlige kompeten-
cer på sagen – herunder  Skolesocialrådgiver.

Proces for håndtering af 
bekymrende fravær
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INDSATS FOR STYRKET FREMMØDE 

Handleplan – et samarbejde mellem elev, forældre og lærere. 

Følgeordninger med klassekammerater

SMS-ordning i KMD

Samtaleforløb med inklusionspædagog eller skolesocialrådgiver

Samarbejde med tværfaglig support psykolog

FOREBYGGELSE

Fremmøde – en del af skolens generelle retorik og være synlig i informationsmateriale,  
forældremøder mv. 

Strategi for styrket fremmemøde – en del af RC/PLCs inklusionsarbejde 

Dialog og elevinddragelse Hvorfor det er vigtigt at være i skole hver dag – for en selv, for 
kammeraterne, for klassen? Hvad kan lærerne, klassen og den enkelte elev kan gøre for, at 
alle i klassen kommer i skole hver dag? 

OPFØLGNING

KMD Fravær – Kalenderen giver lærerteamet mulighed for overblik og vurdering 

KMD Elev – Registrer for sent fremmøde/gået for tidligt

Aula – fraværsoversigt til forældre

Værktøjskasse ved bekymrende 
 fravær

Handleplan — håndtering af  bekymrende fravær 
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