
Frydenhøjskolens principper for elevfravær. 

Skolen og forældrene har en fælles interesse i, at eleverne opdrages til at føle ansvar for skolens 

og eget arbejde. 

Som udgangspunkt anbefaler skolen derfor, at elever ikke holder fri uden for skoleferierne og 

eventuelle ønsker om ekstraordinær frihed drøftes altid med klasselæreren. 

Skolens accept af ekstraordinær frihed, udover en dags varighed, gives af den pågældende 

afdelingsleder på baggrund af en individuel vurdering. 

Elever kan fx få tilladelse til at holde ekstraordinær ferie, såfremt forældrene ikke har mulighed for 

at holde ferie i skoleferierne. 

Andre forhold kan have betydning for vurderingen, som fx antallet af tidligere ferierejser i 

skoletiden.  

Hvis forældre vælger at afholde ferie i skoletiden, er det forældrene der i den givne periode 

overtager undervisningspligten for eleven. 

Det påhviler således forældrene at sørge for, at eleven ikke kommer bagud med skolearbejdet.  

Anmodninger om fri en enkelt dag eller mindre gives af den pågældende klasselærer. Her kan det 

dreje sig om lægebesøg, runde fødselsdage i familien eller andet. 

Der gives ikke fri til fx frisørbesøg, shopping m.v. 

Definitioner på elevfravær: 

● Sygdom – hvor forældrene samme dag giver besked til klasselæreren over intra.  

● Lovligt fravær – er fravær hvor skolen har fået besked om at eleven er væk fra skolen. Er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at det sker med skolens accept. 

● Ulovligt fravær – al fravær hvor skolen ikke har fået besked fra hjemmet.  

Forældrenes opgave: 
 ● Ved sygdom skriver forældrene samme dag besked til klasselæreren via Aula. 

● Ved anmodning om tilladelse til at holde fri i skoletiden skriver forældrene besked til 

klasselæreren via Aula i god tid og minimum 14 dage før ferien skal afholdes.  

● I forbindelse med ekstraordinær fri fra skole overtager forældrene undervisningspligten i det 

pågældende tidsrum og har derfor pligt til at lave aftaler med elevens lærere om hvad der 

forventes arbejdet med i perioden eleven er fraværende.  

Fremgangsmåde ved ønsket om ekstraordinær frihed I forbindelse med 

anmodninger om fri fra skole i en eller flere dage er proceduren:  
● Forældrene skriver til klasselæreren via beskedsystemet i Aula med dato og begrundelse for 

fraværet. 

● Er fraværet i størrelsesordenen en time til en hel dag kan klasselæreren give tilladelse. 

● I fald anmodningen handler om mere end en dag, videresender klasselæreren beskeden via intra 

til afdelingslederen. 



● Hvis den pågældende elev har bekymrende meget fravær grundet ferier, sygdom m.v. vil 

forældrene samtidig blive informeret om det.  

● Afdelingslederen melder direkte tilbage til forældrene med klasselæreren som CC på beskeden. 

Klasselæreren noterer i fraværssystemet.  
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