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En folder udgivet i juli 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt samarbejde mellem  

Kommunernes Landsforening, ni kommuner og Den Fælles Dataenhed Udland i Udbetaling Danmark

Hvem skal have besked, når 
en elev ikke kommer i skole?

– hvordan oplysninger om elevers fravær kan have 
betydning for udbetalingen af sociale ydelser
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Hvorfor er det relevant at tale om elevers skolefravær i 
sammenhæng med sociale ydelser?

Når skolen registrerer, at en elev ikke er vendt tilbage efter ferien, eller pludselig 
udebliver i en længere periode, sætter det gang i en række processer i kommunen. 
Processerne skal sikre, at eleven trives og bliver ved med at følge undervisningen, 
og at eleven tilbydes social og psykisk støtte, når det er nødvendigt.

Skolen vil ofte vide, når fraværet skyldes, at eleven eller elevens familie ikke længere 
befinder sig i Danmark. Hvis elevens familie ikke selv har meldt flytningen eller har 
kontaktet myndighederne på anden vis, får de myndigheder, der udbetaler ydelser, 
ikke viden om fraværet. Kommunen og Udbetaling Danmark har derfor brug for, at 
skolen eller Børne- og Ungeforvaltningen orienterer ydelses- og kontrolgruppen i 
kommunen eller Udbetaling Danmark, når en elev er fraværende i længere tid, og 
det skyldes en mistanke om udlandsophold. 

Oplysningen om længerevarende skolefravær er vigtig for ydelses- og kontrolgrup-
perne i kommunerne og Udbetaling Danmark, fordi de udbetaler og fører kontrol med 
sociale ydelser, der i langt de fleste tilfælde kræver, at modtageren bor i Danmark. 

Det gælder ydelser som:
• Kontanthjælp
• Tilskud til økonomisk friplads 
• Boligstøtte
• Familieydelse

samt nogle af de såkaldt ”perifere ydelser”, som blandt andet omfatter elevpladser 
og sygesikring. 
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Hvis eleven er fraværende fra skolen i en længere periode, eller familien er flyttet 
til udlandet, skal udbetalingen af sociale ydelser derfor reguleres eller standses. I 
nogle tilfælde vil registrering af flytningen tillige betyde, at f.eks. en ubrugt børne-
haveplads kan frigives til en anden familie.

Mulighed for tættere internt samarbejde

Nogle kommuner har gode erfaringer med at etablere et samarbejde mellem 
skolerne, Børne- og Ungeforvaltningen og ydelses- og kontrolgrupperne om udveks-
ling af oplysninger om skolefravær. 

Et eksempel på samarbejde kommer fra Københavns Kommune. Her får kontrol-
gruppen oplysninger om elevers længerevarende fravær direkte fra elevadministra-
tionen, men også fra skolerne og børnetandplejen. Det skal gøre kommunen i stand 
til at vurdere, om familien reelt opholder sig i Danmark, eller om der er grundlag 
for at registrere eleven eller elevens familie som udrejst i CPR – og dermed standse 
udbetalingen af ydelser.

Information kan rette op på forglemmelser

Ydelses- eller kontrolgruppernes undersøgelse af situationen vil i mange tilfælde 
vise, at forældrene har glemt eller ikke vidste, at de selv skulle melde udrejsen til 
folkeregisteret. Når de bliver oplyst om det, vil det ofte bevirke, at registreringen 
sker, og at udbetalingen af sociale ydelser kan standses. I kontrolsager kan under-
søgelsen dog også afdække bevidst snyd med ydelser, der i særligt alvorlige tilfælde 
kan føre til politianmeldelse af modtageren.
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Skolen underretter kontrolgruppen om, at tre af de fire børn fra en familie 
ikke er kommet tilbage til skolen efter sommerferiens slutning. Familien 

har sendt de tre børn til udlandet permanent uden at melde det til CPR, og har 
derfor ikke haft ret til at modtage danske sociale ydelser for dem. Familien har 
fejlagtigt modtaget boligsikring, forskudsudlagt børnebidrag, friplads til daginsti-
tutioner, børne-/ungeydelse, andre særlige foranstaltninger samt udlagt under-
holdsbidrag svarende til op mod 40.000 kr. om måneden for de tre børn. 
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Elevadministrationen undrer sig over, at skolegangen er afbrudt for en fami-
lies to børn. Familien har meldt flytning til en anden dansk kommune. Det 

viser sig dog kun at være en postadresse. Familien forklarer, at mor og de to 
børn i en længere periode har været med far i udlandet i forbindelse med hans 
udstationering for en dansk virksomhed. Hele familien registreres som udrejst 
fra Danmark, og har dermed ikke længere krav på børnefamilieydelse. Det fast-
slås samtidig, at børnene modtager undervisning i udlandet.
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Udbetaling Danmark får information fra skolen om, at en familie ikke svarer 
på opskrivningspapirerne, selvom barnet nærmer sig den skolepligtige alder. 

Barnet går ikke i institution, og forsørgeren er ikke i arbejde eller modtager 
kommunale ydelser. Familien modtager dog børnefamilieydelse og enligtillæg i 
form af børnetilskud. Nærmere undersøgelser viser, at familien ikke har meldt 
flytning fra Danmark, selvom den har boet i udlandet i to år. Derfor kan der 
registreres flytning med tilbagevirkende kraft – og dermed også kræves tilba-
gebetaling af ydelser for de to år.
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Tre eksempler på CPR-sager, der bygger på oplysninger om skolefravær
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Her finder du de relevante regler:

Folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20/06/2016)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK nr. 696 af 
23/06/2014)

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. (LBK nr. 1075 af 08/07/2016)

Børne- og ungeydelsesloven (LBK nr. 609 af 03/06/2016)

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen (BEK nr. 1563 af 13/12/2013) 

Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21/03/2017)

Lov om Udbetaling Danmark (LBK nr. 1507 af 06/12/2016)

CPR-loven (LBK nr. 646 af 02/06/2017)


