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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn

Høring over bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr, bekendtgørelsen
om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. KL ser positivt på
muligheden for at få en mere ensartet registreringspraksis på fraværsområdet jævnfør økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019. Skolefravær er en vigtig problemstilling, som har store konsekvenser for elevernes trivsel og læring.
KL ser dog fortsat, at der er store implementeringsudfordringer i forhold
til at indføre træk i børne- og ungeydelse, hvis en elev har mere end 15
pct. ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen. Derfor er det vigtigt,
at bekendtgørelsen følges op med en udbyggende vejledning og en gennemgribende informationsindsats om den nye retstilstand, som alle professionelle omkring eleverne — pædagoger, lærere, ledere samt forældrene og eleverne skal være bekendt med inden ikrafttrædelsen.
Udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund ved at indføre træk i børne- og ungeydelse indebærer en særdeles stor omstilling i
kommunerne. It-systemer og arbejdsrutiner skal ændres, og der er tale
om ændringer, som omfatter mange professionelle og flere forvaltningsenheder. Den administrative praksis i forbindelse med udmøntningen skal
være 100 pct. sikker fra første dag, da det ellers stiller kommuner og forældre i en uacceptabel situation.
Det er udelukket, at en så omfattende implementering kan gennemføres
hen over en sommerferie. Fx kræver en omstilling af it-systemerne dialog
med leverandørerne, gennemførelse og testning, hvilket kræver tid. KL
ønsker, at ikrafttrædelsen udskydes til skoleåret 2020/21.
Endvidere mener KL, at bekendtgørelsen vil medføre yderligere omkostninger, som der ikke er taget højde for i forbindelse med DUT behandlingen af lovforslaget. Skolelederens advisering af forældrene ved 10 pct.
fravær er der ikke taget højde for i de økonomiske beregninger. KL ser
derfor frem til en fornyet forhandling.
Specifikke bemærkninger:
Ifølge § 2 skal meddelelse om sygdom ske samme dag eller i helt særlige
tilfælde i rimelig tid herefter. Praksis er, at mange sygemeldinger kommer
i løbet af dagen, eller når eleven returnerer til skolegang. Derfor kan der
forventes en ikke ubetydelig administrativ opgave på skolerne med først
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KL
at registrere ulovligt fravær, som efterfølgende skal ændres dette til sygdom.
KL ser gerne, at tilladelse til ekstraordinær frihed i § 3 sker på grundlag
af en konkret helhedsvurdering. Det kan overvejes, om ordet "særligt" i
stk. 2 er nødvendigt.
Endvidere bør det fremgå i bekendtgørelsen, at såfremt forældre vælger
at søge om og anvende muligheden for ekstraordinær frihed, så er det
forældrene, der har ansvaret for elevernes læring af det stof, som de går
glip af ved ikke at deltage i undervisningen. Herunder at det ikke må
medføre, at der kan rejses krav om supplerende undervisning som følge
af, at eleven ikke har lært stoffet.
Ifølge § 4 skal eleverne i udskolingen fremover registreres to gange, ved
skoledagens start og ved skoledagens afslutning, hvor fravær ved en af
disse registreringer giver en dags fravær. Elever, der sover for længe, vil
med det foreslåede regelsæt i fraværsøjemed lige så godt kunne blive
væk, da fraværet alligevel tæller for en hel dag.
KL mener, at udskolingseleverne skal have et incitament til at komme i
skole, selv om de kommer for sent til registreringen ved dagens begyndelse. For sent fremmøde bør derfor kun tælles som en halv dags fravær,
og hvis eleven ikke er der ved dagens afslutning, så bør det også give en
halv dag og ikke en hel.
I § 5 er det fastlagt, at i tilfælde af en elevs ulovlige fravær skal skolens
leder straks henvende sig til elevens forældre, for at afdække årsagen til
fraværet. Ordet "straks" bør udgå, da det ifølge § 2 først skal afklares, om
der er tale om ulovligt fravær. Her kan det også bemærkes, at praksis
ude på skolerne er, at mange sygemeldinger først kommer i løbet af dagen, eller når eleven igen er rask. Her ligger der yderligere en administrativ opgave i at skulle ændre registreringen af elevernes fravær fra ulovligt
til sygdom.
Endelig bør det fastlægges, hvorledes fraværsprocenten skal beregnes
ifbm f.eks. skoleskift mellem privat/friskoler og folkeskolen.
Der tages forbehold for KL's politiske behandling af høringssvaret.

Peter Pannula Toft, kontorchef for Børn, Unge og Folkeskole
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