
 

 

København d. 19. september 2018

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til aatgk@stukuvm.dk: ”Høring – bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. Danmarks Private 
Skoler”.  " 

 

Høringssvar udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser  
I høringsbrev af 31. august 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.  
Foreningen vil først og fremmest udtrykke enighed i, at skolernes konkrete tiltag i forhold til elevfravær er 
af overordentlig stor betydning og en vigtig opgave for skolen som forebyggende instans. Når det er sagt 
har foreningen en række bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: 
 
Generelt stiller foreningen sig uforstående over for, at det er nødvendigt at lave en sidebekendtgørelse til 
Bekendtgørelse om studie og ordensregler for gymnasiale uddannelser, og at man ikke i stedet indarbejder 
de nye regler i denne. Flere bekendtgørelser øger kompleksiteten for institutionerne. 
 
Vedr. § 2:  ”Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbrin-
gelse af institutionens samlede fravær”. Der bør være en mulighed for, at institutionen kan have som mål, 
at ”fastholde” en fraværsprocent, hvis denne er lav og anses for acceptabel. 
 
Vedr. § 3: ”Institutionen offentliggør oplysning om det samlede fravær i det foregående skoleår på instituti-
onens hjemmeside”. Foreningen opfatter denne del af bekendtgørelsesforslaget som et ønske om større 
gennemsigtighed og øget kontrol. Oplysningerne om en skoles samlede fraværsprocent bør dog aldrig stå 
alene og uden forklaring eller årsagssammenhæng, især ikke, hvis oplysningerne i sidste ende skal bruges til 
at sammenligne institutioner. Oplysningerne om fravær bør altid fremgå i sammenhæng med oplysninger 
om institutionens elevgrundlag.  
 
Vedr. § 4 om institutionens registrering af fravær og årsager til ”lovligt fravær”. Bekendtgørelsen er meget 
konkret. Foreningen finder reglerne ufleksible. Der levnes ikke mulighed for at tage hensyn til de lokale for-
hold på institutionen, der gør, at noget faktisk kan betragtes som ”lovligt fravær”. Foreningen foreslår, at 
hver enkelt institution skal fastsætte en fraværspolitik, de registrerer på baggrund af. En lokalt forankret 
politik giver større mulighed for en oplevet retfærdighed, blandt dem, der skal registrere fraværet (undervi-
serne), dem, der udsættes for registreringen (eleverne) og dem, der skal eksekvere eventuelle sanktioner 
(skolernes ledelser).  
 
Foreningen er enig i, at en form for registrering af fravær er nødvendig for at undgå, at nogle elever ikke 
gennemfører deres uddannelse, men registrering er én ting - væsentligst er nok skolens evne til rettidigt og 
effektivt at iværksætte konkrete tiltag, på baggrund af den viden den har om den enkelte elev, ligesom sko-
lens generelle tiltag og aktiviteter omkring trivsel, dannelse, undervisningsmiljø, meningsfuldhed, udfor-
dringer, plads til forskellighed, fællesskab og samvær med andre har enorm betydning. 



 

     

 
Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 

     

Danmarks Private Skoler 
Ny Kongensgade 15, 3. 
1472 København K 
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