Undervisningspligt - herunder elevfravær og eventuel
nedsættelse af undervisningstiden
Undervisningspligt
- Når et barn er i den undervisningspligtige alder
Alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen.
 Forældre eller værge må ikke lægge hindringer i vejen for, at barnet opfylder undervisningspligten. Barnets
forældre eller værge kan selv påtage sig ansvaret for barnets undervisning. Undervisningen skal leve op til,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 Skolelederen skal påse, at alle elever, der er indskrevet i skolen, deltager i undervisningen. Denne
forpligtelse ophører først, når en elev ikke længere er indskrevet i skolen. Bestemmelsen indebærer, at
eleverne har mødepligt.
 Kommunalbestyrelsen skal kontrollere, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i
folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Undervisningspligtkontrollen sker ved gennem folkeregistret at identificere børn i den undervisningspligtige
alder og kontrollere, om de har et undervisningstilbud.
 Skoleforvaltningen skal tilrettelægge en praksis, som sikrer, at der i forvaltningen er opmærksomhed på
skolernes fraværsoplysninger og indberetning af fravær, og at elever, der ikke modtager undervisning i
folkeskolen, får et andet undervisningstilbud, som står mål med folkeskolens.
Undervisningspligten efter folkeskoleloven gælder for alle børn, der bor i landet, medmindre de omfattes af
undervisningspligt i anden lovgivning. Det samme gælder børn, som skal opholde sig her i landet i mindst seks
måneder.
Folkeskolelovens §§ 32-35, 39 og 40 samt servicelovens § 70.

I forbindelse med skolegangen skal jeg gøre opmærksom på, at nedsættelse af undervisningstimetallet for en elev
skal have en helt særlig faglig begrundelse og kan være gældende i en kortere periode.
På Nørrebjergskolen er eleverne sikret undervisning efter folkeskoleloven. Vi tilrettelægger skoledagen med
udgangspunkt i den enkelte elev og skal således sikre, at eleverne kan gennemføre en skoledag. Skoledagen er i
tidsrummet fra kl. 8.30-15.00.
Såfremt eleven ikke deltager i undervisningen i fuldt omfang kræver dette en lægefaglig vurdering og udtalelse.
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