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 Opslag til forældre på AULA 
 

Kære forældre 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en ny bekendtgørelse om registrering af 
fravær i folkeskolen, der træder i kraft den 1. januar 2020.  
 
Det betyder, at vi udbygger vores indsats for at styrke fremmøde og mindske fravær samt sikre 
alle børn og unges trivsel. 
 
Vi tager børn og unges deltagelse og læring i skolen alvorligt. Det gør vi bl.a., fordi forskningen 
viser, at det har stor betydning for deres skoleresultater og udvikling generelt.  
 
Skolen er børnenes ”arbejdsplads”. Det er et sted, hvor vigtige lege- og læringsprocesser finder 
sted – både individuelt og sammen med andre børn og voksne. 
 
Det er en holdning, som vi møder stor opbakning til hos jer forældre. Det glæder os, da det er 
nødvendigt, at vi har et tæt samarbejde om det enkelte barn og gør en fælles indsats for at 
skabe et sundt læringsmiljø. 
 
De vigtigste ændringer for jer og jeres barn er: 

• Barnet skal meldes syg på dagen. 

• Læge og tandlægebesøg registreres som sygdom. 

• Der kan søges om lovligt fravær, men det bør i videst muligt omfang undgås af hensyn til 
barnets stabile skolegang. Skolelederen laver en individuel vurdering bl.a. på baggrund 
af barnets faglige udvikling, trivsel og fravær. 

• Fremmøde for elever i 0.-4.klasse registreres i 1. lektion. 

• Fremmøde for elever i 5.-9. klasse registreres i hver lektion. 

• Senest ved 10 % ulovligt fravær vil I blive orienteret og inddraget. 

• Ved 15 % ulovligt fravær eller derover i et kvartal vil skolen sende underretning til 
Socialafdelingen med henblik på afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen for 
det kommende kvartal. Reglerne om ulovligt fravær trådte i kraft d. 1. august 2019 og er 
således allerede gældende. 

 
Der er udarbejdet en pjece til jer forældre, der fortæller om ændringerne. Den findes her: 
https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-og-familie/Fremmode-og-skolefravar  
 
Lovgivningen findes her. 
 
I er velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis I har spørgsmål. 
 

 
 
Venlig hilsen 

 
Lars Kofoed 
Skolechef 
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