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Initiativer til nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser 
 

Dette notat beskriver en række initiativer, der kan medvirke til at nedbringe fraværet i de gymna-

siale uddannelser, dvs. stx, hhx, htx, hf og hf-enkeltfag.  

 

I notatet beskrives følgende fem initiativer:  

1. Centrale retningslinjer for fraværsregistrering 

2. Lokale måltal for nedbringelse af fravær 

3. Offentliggørelse af fraværstal på institutionernes hjemmesider 

4. Tilsyn med fravær 

5. Hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og om fratagelse af SU 

Baggrund 

Fraværet på gymnasierne og på hf er alt for højt. For at det ikke skal gå ud over det faglige ni-

veau, er der brug for at sætte ind med initiativer, der kan reducere elevernes fravær. Det er både 

vigtigt, at eleverne kender konsekvenserne af for meget fravær, og at ledelserne på uddannelsesin-

stitutionerne har et overblik over fraværssituationen, så de kan handle på den. 

 

De nedenfor beskrevne initiativer er udarbejdet på baggrund af to stikprøveundersøgelser af fra-

været på hf og stx foretaget i efteråret 2017 af Styrelsen for It og Læring (STIL). Den første stik-

prøveundersøgelse indeholder fraværsdata fra 18 stx-institutioner og 15 hf-institutioner for peri-

oden 1. august 2016 til 30. juni 2017, svarende til ca. 15 pct. af landets hf-elever (ca. 2.350 elever) 

og 15 pct. af landets stx-elever (ca. 13.700 elever). Den anden stikprøveundersøgelse indeholder 

fraværsdata fra 13 VUC-institutioner for den tilsvarende periode, svarende til ca. 60 pct. af lan-

dets 2-årige hf-elever på VUC (ca. 3.400 elever) og 66 pct. af landets kursister på hf-enkeltfag (ca. 

7.600 kursister).1 Undersøgelserne indeholder fraværsdata både for fremmøde og for skriftlige 

opgaver. 

 

Stikprøverne viser, at det gennemsnitlige fremmødefravær på hf på de almene gymnasier ligger på 

ca. 15 pct. På stx i 2. og 3.g ligger det gennemsnitlige fremmødefravær på 9 pct. Det fremgår og-

så, at der på hf går elever med et fremmødefravær på hele 21 pct. og et skriftligt fravær helt oppe 

på 29 pct. 

 

På VUC er fraværstallene endnu højere. Det gennemsnitlige fremmødefravær for hf-kursisterne 

på 2. år er på 21 pct. For hf-enkeltfag er tallet 23 pct. Samtidig er det mindste fremmødefravær, 

der figurerer i stikprøven for hf, på 15 pct., mens det for hf-enkeltfag er på hele 19 pct. Samtidig 

fremgår det, at nogle kursister på hf og hf-enkeltfag på VUC har et fremmødefravær helt oppe på 

29-31 pct. 

 

                                                 
1 De medtagne institutioner indeholder en vis spredning for så vidt angår geografi, skolernes elevgrundlag og skole-

størrelse, således at institutioner af varierende størrelse og fra alle dele af landet er medtaget, såvel som institutioner 

med et fagligt stærkt og fagligt svagt elevgrundlag indgår. 
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Samlet viser stikprøveundersøgelserne, at fraværet generelt er højt på stx, hf og hf-enkeltfag. De 

fem initiativer i nærværende notat skal medvirke til, at fraværet i alle de gymnasiale uddannelser 

nedbringes. 

 

Som supplement til initiativerne i dette notat igangsætter Undervisningsministeriet i 2018 et for-

søg- og udviklingsprojekt under overskriften ”Fravær på hf og anvendelsen af data som redskab 

til at nedbringe fravær og forbedre studiekulturen”. Projektet skal bidrage med viden om, hvor-

dan fraværsdata kan bruges aktivt og bidrage positivt i forhold til nedbringelse af fravær og fra-

fald. 

 

De eventuelle udgifter vil blive finansieret inden for Undervisningsministeriets økonomiske 

ramme.  
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1 Centrale retningslinjer for fraværsregistrering 
 

Initiativ 1 Fastlæggelse af retningslinjer for registrering af fravær 

Problemstilling Som det er i dag, varierer praksis for fraværsregistrering fra institution til 

institution. Ofte er der tilmed varierende praksis internt på institutionerne, 

hvilket vil sige, at eleverne kan opleve, at lærerne i løbet af en normal sko-

ledag registrerer deres fravær på forskellig vis. I tilfælde, hvor en elev ek-

sempelvis kommer 15 minutter for sent til undervisningen, er det flere 

steder den enkelte lærer, der vurderer, om eleven skal have 0 pct., 50 pct. 

eller 100 pct. fravær. Det samme gør sig gældende, hvis en elev afleverer 

en skriftlig opgave for sent.  

Derudover er der behov for at præcisere reglerne for fraværsregistrering 

for kursister, der modtager fjernundervisning. 

Formål  Formålet med initiativet er at gøre fraværsregistreringen mere transparent 

og retfærdig for eleverne ved at sikre tydelige og ensartede retningslinjer 

for, hvordan institutionerne (lærerne) registrerer elevernes fravær. Samtidig 

giver initiativet et grundlag for at kunne sammenligne fraværstal menings-

fuldt på tværs af institutioner. 

Indhold 

 

Undervisningsministeriet vil udarbejde centrale retningslinjer for fraværs-

registrering, så praksis på institutionerne ensrettes. Retningslinjerne skal 

klargøre, hvordan fravær fremover skal registreres i forbindelse med 

fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver. Der skal således være ekspli-

citte regler for, hvor stor en fraværsprocent-andel en elev skal tilskrives, 

når denne kommer for sent til lektionen. Ligeledes skal der udarbejdes 

eksplicitte regler for fraværsregistrering i forbindelse med manglende afle-

vering af skriftlige opgaver. 

Tidsplan Det forventes, at STUK vil kunne udarbejde retningslinjerne, så disse kan 

få virkning fra skoleåret 2018/2019. 

Lovgivningsmæssige 

konsekvenser 

En forpligtelse for institutionerne til at anvende retningslinjerne kan ind-

skrives i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler ved en kommende 

revision af denne. 
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2 Lokale måltal for nedbringelse af fravær 
 

Initiativ 2 Krav om udarbejdelse af lokale måltal for nedbringelse af fravær 

Problemstilling Undervisningsministeriets stikprøveundersøgelser viser, at det i nogle til-

fælde har været vanskeligt at indhente fraværstal fra institutionerne, og at 

de lokale ledelser dermed ikke altid har et samlet overblik over fraværsud-

fordringerne på den enkelte institution.  

Formål  Formålet er at bidrage til et øget ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe 

fraværet, og samtidig give institutionerne mulighed for at tilpasse egne 

måltal til deres specifikke elevgrundlag.  

Indhold 

 

Undervisningsministeriet vil stille krav til, at institutionerne udarbejder 

lokale måltal for nedbringelse af fraværet.. Det skal understreges, at der 

alene lægges op til at stille lavpraktiske krav til, at institutionerne får udar-

bejdet måltal for nedbringelse af det gennemsnitlige fravær. Det kræves 

dermed ikke, at institutionerne også udarbejder handlingsplaner eller lig-

nende til Undervisningsministeriet. 

Tidsplan Det forventes, at STUK kan udarbejde et konkret forslag til ændring af 

gymnasiebekendtgørelsen i foråret 2018, som kan få virkning fra skoleåret 

2018/2019. 

Lovgivningsmæssige 

konsekvenser 

En forpligtelse for institutionerne til at udarbejde måltal for nedbringelse 

af fravær indskrives i gymnasiebekendtgørelsens kapitel 10 vedrørende 

institutionens kvalitetssystem samt i vejledningen til institutionernes kvali-

tetssystem. 
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3 Offentliggørelse af fraværstal på institutionernes hjemmesider 
 

Initiativ 3 Krav om offentliggørelse af fraværstal på institutionernes hjemmesi-

der 

Problemstilling Som det er i dag, er der ingen forpligtelse for institutionerne til at indberet-

te eller offentliggøre deres fraværstal, hvilket vil sige, at hverken Under-

visningsministeriet eller potentielle nye elever og deres forældre har kend-

skab til omfanget af de gymnasiale uddannelsesinstitutioners fraværsudfor-

dringer. 

Formål Formålet er at skabe gennemsigtighed omkring institutionernes fraværsud-

fordringer og samtidig danne grundlag for, at STUK fremover kan føre 

tilsyn med institutionernes arbejde med elevernes fraværstal (se initiativ 4). 

Indhold 

 

Undervisningsministeriet vil fremover stille krav om, at de gymnasiale in-

stitutioner skal offentliggøre de gennemsnitlige fraværstal på hvert klasse-

trin på deres respektive hjemmesider. Institutionernes fraværstal skal of-

fentliggøres årligt på en centralt fastsat dato. 

Idet institutionerne allerede er forpligtet til at registrere elevernes fravær 

digitalt jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale 

uddannelser, forventes initiativet ikke at påføre institutionerne nogen res-

sourcemæssig byrde. 

Tidsplan Det forventes, at STUK kan udarbejde et konkret forslag til ændring af 

gymnasiebekendtgørelsen i foråret 2018, som kan få virkning fra skoleåret 

2018/2019. 

Lovgivningsmæssige 

konsekvenser 

En forpligtelse for institutionerne til at offentliggøre fraværstal indskrives i 

gymnasiebekendtgørelsens kapitel 10 vedrørende institutionernes kvalitets-

system. 
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4 Tilsyn med fravær 
 

Initiativ 4 Supplerende tilsyn med fravær på de gymnasiale institutioner 

Problemstilling Som det er i dag, foretager STUK ikke tilsyn med fraværet på de samlede 

gymnasiale institutioner. 

Formål med initia-

tivet 

Formålet er at sikre, at ledelserne på de gymnasiale institutioner aktivt 

arbejder med fraværstal i et forsøg på at nedbringe fraværet, samt at fra-

værssager håndteres efter de gældende regler. 

Indhold 

 

STUK vil fremover gennemføre supplerende tilsyn med fravær på de 

gymnasiale institutioner, der allerede udtrækkes i kvalitetstilsynet. I den 

forbindelse vil STUK også følge op på, om skolernes lokale fraværsdata er 

offentliggjort på deres hjemmesider, som der fremover bliver stillet krav 

om. På baggrund heraf vil STUK bede udvalgte skoler om en redegørelse 

for deres procedurer for fraværshåndtering samt om dokumentation for, 

hvordan procedurerne udmøntes i praksis (eksempelvis ved at bede om 

fremsendelse af sagsdokumentation vedr. de seneste fem fraværssager, der 

har medført hhv. en advarsel og en bortvisning). Dette er i hovedtræk en 

udvidelse af det supplerende tilsyn, der i 2018 gennemføres på udtrukne 

institutioner med toårigt hf. 

Tidsplan Det forventes, at STUK kan anvende fraværsdata ved screening ultimo 

2018, såfremt disse er tilgængelige på institutionernes hjemmesider. 

Lovgivningsmæssige 

konsekvenser 

Ingen. 
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5 Hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og om fratagelse af 
SU ved studieinaktivitet 

 

Initiativ 5 Udsendelse af hyrdebrev om grænseværdi for vurdering af fravær og 

om fratagelse af SU ved studieinaktivitet 

Problemstilling Det er erfaringen, at det er meget forskelligt, hvordan fravær håndteres på 

institutioner med gymnasiale uddannelser. 

Formål med initia-

tivet 

Formålet er en udmelding af en ”grænseværdi”, der angiver, hvornår ud-

dannelsesinstitutionerne i hvert fald skal foretage en konkret vurdering i 

forhold til studieinaktivitet efter uddannelsesreglerne. Formålet er desuden 

at gøre ledelserne opmærksomme på de gældende SU-regler og mulighe-

den for fratagelse af SU ved studieinaktivitet.  

Indhold 

 

Undervisningsministeriet udsender et hyrdebrev til institutioner med gym-

nasiale uddannelser. Der vil i hyrdebrevet blive udmeldt en procentsats på 

15 pct. fremmødefravær i løbet af et kvartal, som angiver grænsen for, 

hvornår der i hvert fald bør foretages en konkret vurdering af elevens stu-

dieaktivitet efter uddannelsesreglerne. Initiativet kan eventuelt indskrives i 

en ny vejledning fra Undervisningsministeriet.  

Undervisningsministeriet vil i hyrdebrevet understrege, at grænsen på 15 

pct. ikke er et udtryk for en ”udskrivningsgrænse”, men at grænsen i stedet 

angiver, hvornår en elevs fravær har nået et omfang, hvor der i hvert fald 

bør foretages en individuel vurdering af elevens studieaktivitet. Således vil 

der fortsat blive taget hensyn til lovlige undtagelser i forbindelse med syg-

dom m.m. Det skal ligeledes understreges, at grænsen på 15 pct. ikke skal 

opfattes som en lovliggørelse af fravær under 15 pct. Der vil fortsat være 

situationer, hvor det vil være nødvendigt at foretage konkrete vurderinger 

af studieaktivitet for elever med mindre end 15 pct. fravær. I hyrdebrevet 

vil muligheden for at erklære elever studieinaktive efter de gældende SU-

regler blive beskrevet. En elev, der erklæres studieinaktiv pga. for højt fra-

vær, mister retten til at modtage SU, indtil uddannelsesstedet erklærer ele-

ven studieaktiv igen. Ifølge SU-reglerne er en elev studieaktiv, når eleven 

deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opga-

ver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Eleven anses efter 

reglerne for studieaktiv, indtil andet konstateres. Det er det enkelte uddan-

nelsessted, der kontrollerer og træffer afgørelse om elevernes studieaktivi-

tet.  

Tidsplan Det forventes, at et hyrdebrev vil kunne udsendes i foråret 2018. 
Lovgivningsmæssige 

konsekvenser 

Ingen 

 


