Til institutionens leder
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

Ny fraværsbekendtgørelse m.v.
Styrelsen skal hermed oplyse, at bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober
2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (fraværsbekendtgørelsen) nu er udstedt med ikrafttræden den 22. oktober 2018.
Den nye fraværsbekendtgørelse skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de
gymnasiale uddannelser, hvoraf blandt andet fremgår muligheder for at
sanktionere elever med for højt fravær. Bekendtgørelsen rummer tre
centrale elementer, nemlig fælles regler for fraværsregistrering, fastsættelse af lokale måltal for nedbringelse af fravær og offentliggørelse af institutionernes fraværstal.
Det fælles regelsæt for registrering og håndtering af fravær indebærer
blandt andet, at registrering af fravær skal ske straks ved begyndelsen af
lektionen/undervisningen, og at en elev1 skal registreres fuldt ud fraværende, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder
sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt.
Derudover præciserer bekendtgørelsen, at institutionerne har pligt til at
reagere prompte og passende på elevers fravær2.
Det lokale måltal for nedbringelse af fravær indebærer, at institutionen
som en del af sine studie- og ordensregler skal fastsætte et måltal for
nedbringelse af fraværet i det kommende skoleår. Reglerne om offentliggørelse af studie- og ordensreglerne finder ikke anvendelse for måltallet,
hvilket betyder, at institutionerne ikke er forpligtede til at offentliggøre
måltallet.

Styrelsen bemærker, at elever i fraværsbekendtgørelsen også omfatter kursister, jf. § 1,
stk. 2, i bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
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reglerne herom i bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, jf. fraværsbekendtgørelsens § 8.
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Endelig skal offentliggørelse af institutionernes fraværstal ske ved, at
institutionerne hvert år offentliggør det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside, så der er gennemsigtighed og åbenhed om
fraværsniveauet på institutionen.
Med dette brev skal styrelsen desuden henlede opmærksomheden på
reglerne om stop for udbetaling af SU til elever med for højt fravær,
samt præcisere styrelsens forventning til, hvornår institutionerne senest
bør foretage en individuel vurdering af elevens studieaktivitet:
Studieaktivitet og SU
En grundlæggende betingelse for retten til SU er, at eleven er studieaktiv,
jf. § 2 i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017 om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven). Ifølge SU-reglerne er en elev studieaktiv, når
eleven deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen (studie- og
ordensregler m.v.). En elev, der erklæres studieinaktiv på grund af for
højt fravær eller manglende prøvedeltagelse, mister retten til at modtage
SU, indtil uddannelsesstedet erklærer eleven studieaktiv igen, jf. § 11 og §
12 i bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 (SUbekendtgørelsen).
SU-bekendtgørelsen henviser dermed bl.a. til studie- og ordensreglernes
krav om mødepligt og pligten til aktiv deltagelse i undervisningen. I studie- og ordensreglerne fastsættes ikke en øvre grænse for, hvor højt en
elevs fravær skal være, for at eleven kan siges ikke at opfylde kravet om
mødepligt. Dette skyldes, at en sådan grænse dermed vil kunne regnes
for en lovliggørelse af fravær under dette niveau.
Det er institutionen, der kontrollerer og træffer afgørelse om elevernes
studieaktivitet efter uddannelsesreglerne. Det er imidlertid styrelsens
opfattelse, at institutionerne bør foretage en individuel vurdering af en
elevs studieaktivitet senest ved 15 pct. fravær i løbet af et kvartal. Det
skal i den forbindelse understreges, at de 15 pct. alene angiver, hvornår
en elevs fravær har nået et omfang, hvor der senest bør foretages en individuel vurdering af elevens studieaktivitet og eventuelt stop for udbetaling af SU.
Det skal understreges, at de 15 pct. ikke er et udtryk for en grænse for,
hvornår en elev bør bortvises fra uddannelsen, og der skal fortsat tages
hensyn til elever med sygdom m.v. og i alle tilfælde foretages en konkret
vurdering. Det skal ligeledes understreges, at grænsen på 15 pct. ikke skal
opfattes som en lovliggørelse af fravær under 15 pct.
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Sanktionsmuligheder
Uafhængigt af spørgsmålet om retten til at modtage SU kan institutionen
efter en konkret vurdering af den enkelte elevs forhold iværksætte sanktioner i medfør af institutionens studie- og ordensregler som følge af
fravær, jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
Links til Retsinformation
 Fraværsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488
 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670
 SU-bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196305
Casebeskrivelser
For at inspirere til arbejdet med at implementere den nye bekendtgørelse
og nedbringe fraværet gennem aktiv anvendelse af fraværsdata har styrelsen fået udarbejdet casebeskrivelser af to institutioner, som i dag har
gode erfaringer med at nedbringe fraværet. Casebeskrivelserne er vedlagt
dette brev.
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