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Anmodning om ekstraordinær frihed på Ubberud Skole 
 

Børn og unges fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for deres læring, trivsel og sociale 

relationer. Undersøgelser viser, at et højt fravær i skolen kan være et stærkt tegn på mistrivsel, og at et 

højt fravær i skolen har negative konsekvenser for elevens faglige udbytte. 

 

Folketinget har vedtaget regler for elevers fravær i undervisningen i folkeskolen. Reglerne betyder, at 

folkeskolen har pligt til at underrette, hvis en elevs ulovlige fravær overstiger 15 % i et kvartal. 

Fravær fra undervisningen er ulovlig, medmindre der er tale om sygdom, eller der er indgået en særlig 

aftale med skolelederen om at eleven kan holde ekstraordinært fri. Det er skolelederen, der har den 

endelige vurderings – og beslutningskompetence til godkendelse af fravær uden for skolens ferieplan. 

Skolelederen kan give ekstraordinært fri ud fra en konkret individuel vurdering, som tager hensyn til 

elevens egen skolegang og resten af årgangen.  

 

Når I anmoder om ekstraordinær frihed, træffes beslutningen ud fra følgende 4 kriterier, ligesom der 

kigges på elevens fraværsprocent. 

 
1. I hvilket omfang fraværet vil have negativ betydning for elevens tilegnelse af kundskaber og 

færdigheder. Her bør bl.a. indgå, om eleven i forvejen har faglige udfordringer, som et fravær ville 

kunne forværre. 

2. I hvilket omfang fraværet vil have negativ betydning for elevens motivation og læringsparathed. Her bør 

bl.a. indgå, om eleven i forvejen ikke er motiveret for skolen og et fravær skønnes at bestyrke den 

manglende motivation. 

3. I hvilket omfang fraværet vil have negativ betydning for elevens alsidige udvikling. Her bør bl.a. indgå, 

hvad fraværet vil betyde for elevens sociale relationer, samarbejdsevner og almene dannelse. 

4. I hvilket omfang fraværet vil have negativ betydning for andre elevers kundskaber og færdigheder. 

Hensynet til klassen er især relevant at overveje i særlige perioder, hvor det er væsentligt, at alle 

elever er til stede, fx i forbindelse med afviklingen af projektopgaven, en lejrtur eller lignende. 

 

I skal være opmærksomme på, at det er forældrenes ansvar, at eleven kan følge med i undervisningen 

efter afholdt ekstraordinær frihed. 

 

Hvis anmodningen ikke imødekommes med begrundelse i ovenstående, og eleven alligevel er 

fraværende, noteres fraværet som ulovligt i perioden. 

 

Nedenstående anmodning om ekstraordinær frihed skal altid udfyldes og sendes til skolens ledelse. 

Skolens ledelse sender anmodningen retur med besked om, at anmodningen er imødekommet eller 

ikke samt begrundelse herfor. 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Madsen 

Skoleleder, Ubberud Skole 
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Anmodning om ekstraordinær frihed på Ubberud Skole 
 

Dato: _____________________________________________________ 

 

Elevnavn: _____________________________________________________ 

 

Årgang: _____________________________________________________ 

 

Periode: _____________________________________________________ 

 

Begrundelse: _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 

Forældreunderskrift: _______________________________________________ 

 

Anmodningen om ekstraordinær frihed 
 

Imødekommes: _________       Imødekommes ikke: _________ 

 

 

Elevens fravær i dette skoleår:  

 

Sygdom: _________  Ulovligt fravær: _________ 

 

Ekstraordinær frihed: _________ 

 

 

Begrundelse hvis anmodningen ikke imødekommes: 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift: 
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