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Gymnasieskolernes Lærerforenings bemærkninger til udkast til bekendt-

gørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser 
 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget udkastet til ”Bekendtgørelse om nedbringelse af fra-

vær i de gymnasiale uddannelser” i høring og har følgende overordnede bemærkninger til udkastet: 

GL er optaget af, at eleverne på de gymnasiale uddannelser får en så god uddannelse som overhovedet mu-

ligt. Aktiv deltagelse i undervisningsaktiviteterne er en helt afgørende forudsætning for, at elevernes ud-

dannelse har en høj kvalitet. Derfor bør eleverne have så lavt et fravær som overhovedet muligt. 

Det er imidlertid GL’s holdning, at det vil have en større effekt at investere i gymnasieuddannelserne end at 

stille krav om offentliggørelse af det samlede fravær på hver institution og efterfølgende fastsættelse af 

måltal. Elevernes fravær skal minimeres ved at tilbyde relevant, målrettet og engagerende undervisning af 

høj kvalitet – ikke ved at indføre nye administrative opgaver. 

Det bemærkes i øvrigt at udkastets introduktion af nye administrative krav og opgaver samt måltal står i 

modsætning til det første spor i regeringens udspil til en sammenhængsreform (mere tid til kerneopgaven) 

og regeringens ønske om ”et opgør med målmylderet i den offentlige sektor” (jf. Færre regler og mindre bu-

reaukrati).  

Det er GL’s klare indtryk, at en længevarende effekt af fraværsbegrænsende tiltag generelt opnås gennem 

den enkelte skoles professionelle, grundige og målrettede arbejde. Det arbejde lettes eller kvalificeres for-

modentlig ikke af en opgørelse eller et måltal, der afspejler et simpelt gennemsnit af institutionens elevers 

fravær, men vil derimod sandsynligvis gøres vanskeligere af unødvendige og resursekrævende administrati-

ve byrder. 

GL’s bemærkninger til konkrete afsnit i udkastet følger nedenfor. 

 

Kapitel 1: Målrettet indsats imod fravær, herunder lokale måltal og offentliggørelse af fraværstal 

GL mener hverken, at kravet til en offentliggørelse af en opgørelse af det samlede fravær eller kravet til 

en årlig fastsættelse af et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær er hensigtsmæssigt. 

GL opfordrer på den baggrund til, at hele kapitlet slettes. 

 

Det kan være hensigtsmæssigt at følge elevernes fravær meget tæt. En opgørelse over institutionens sam-

lede fravær har dog yderst begrænset anvendelighed. Fravær kan variere meget på tværs af individ, klasse, 

årgang og evt. afdeling. En samlet opgørelse – forstået som et simpelt gennemsnit af institutionens elevers 
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fraværsprocenter – kan dermed skjule betydningsfulde variationer og dermed være direkte misvisende. 

Offentliggørelsen af opgørelsen har i GL’s øjne ingen gavnlig effekt på skolernes indsats for at mindske fra-

været. Der er derimod risiko for, at opgørelser af denne type danner grundlag for ranglister eller forsimple-

de sammenligninger. Generelle fraværsproblemer på en skole er også afhængige af faktorer uden for sko-

len (fx elevgrundlagets socioøkonomiske baggrund), så direkte sammenligninger kan ikke sige meget om 

skolernes indsats og arbejde for at mindske fraværet, men kan i værste fald have negative konsekvenser for 

de skoler, der i forvejen har vanskeligt ved at tiltrække eller fastholde elever. 

Det er naturligvis vigtigt, at skolerne kontinuerligt arbejder for at mindske elevernes fravær så meget som 

muligt, men fastsættelsen af et måltal gør i sig selv ingen forskel, og skolerne har allerede på nuværende 

tidspunkt studie-ordensregler, der omfatter regler for bl.a. mødepligt og håndtering af fravær. 

Det er GL’s klare indtryk, at skolerne løbende og ofte følger op på overholdelsen af studie-ordensreglerne, 

og at der bruges betydelige resurser på dette opfølgende arbejde. 

Når måltallet for nedbringelse af fravær ifølge § 2 skal fastsættes ud fra institutionens samlede fravær, risi-

kerer man, at indsatsen for at mindske fraværet mister fokus. Måltallet er - ligesom opgørelsen - blindt for 

betydningsfulde variationer. Har en gruppe elever på en skole fx væsentligt mere fravær end andre grup-

per, er den spredning skjult i en samlet opgørelse. Måltallet kan imidlertid uden videre nås ved at fraværet 

falder mere blandt de grupper, der i forvejen havde det laveste fravær. Dermed sikrer fastsættelsen af et 

simpelt måltal ikke den målrettede indsats, der kan være behov for at prioritere i forhold til gruppen med 

det højeste fravær. 

 

Kapitel 2: Fælles regler om fraværsregistrering og -reaktion 

GL kan ikke støtte udkastets ændringer i forhold til fraværsregistreringen. Registreringen af elevfravær er 

en opgave, som lærere og ledelse løser professionelt og i overensstemmelse med skolens studie- og or-

densregler. Centrale og rigide regler risikerer at have den modsatte effekt end den tilsigtede. 

Udkastets § 4 stk. 2-3 udstikker nye krav til proceduren i forbindelse med registrering af elevernes fravær. 

GL mener, at fravær skal registreres på en sådan måde, at det altid understøtter elevernes aktive deltagelse 

i undervisningsaktiviteterne. GL kan i den sammenhæng være bekymret for, at centrale og rigide regler fra-

tager den enkelte skole muligheder for at tilpasse studie- og ordensreglerne, så de har den tilsigtede og op-

timale effekt. De foreslåede ændringer kunne meget resultere i, at elever, der ellers ville møde lidt for sent 

eller deltage i dele af lektionen, slet ikke møder frem. 

Man bør desuden være opmærksom på, at der er stor forskel på skolernes elevgrundlag og udfordringer i 

relation til fravær. 

På den baggrund foreslår GL, at udkastets § 4, stk. 2-3 slettes. Den gældende bekendtgørelse om studie- og 

ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser pålægger i forvejen den enkelte institution at fastsætte sine 

nærmere studieregler, så de omfatter bl.a. mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og reg-

ler om og procedurer for institutionens indgriben overfor elevers fravær og forsømmelser. Det er GL’s klare 

indtryk, at den opgave allerede tages meget alvorligt og i øvrigt udføres under hensyntagen til bekendtgø-

relsens § 1, stk. 4, som forankrer studiereglerne bredt ved at kræve høring af elevråd, evt. pædagogisk råd 

og mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. 
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GL opfordrer i øvrigt til, at man undersøger og overvejer, om skolernes nuværende digitale fraværsregistre-

ringssystemer er indrettet sådan, at persondatalovgivningen kan overholdes, når eleverne afgiver bemærk-

ninger til fraværet – herunder fraværsårsagen, som potentielt kan indeholde personfølsomme oplysninger 

om fx helbredsmæssige forhold/sygdom (jf. udkastets § 5). 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen 

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 

 


