
Læs mere på adhd.dk under menupunktet Social 
indsats/Mødet med det offentlige/Har du en sag 
i kommunen.

Skolens forpligtigelser
Hvis fraværet skyldes, at barnet har psykiske eller 
sociale vanskeligheder i skolen, skal skolen sam-
arbejde med forældrene om at udrede årsager 
og finde løsninger herpå, eventuelt i samarbejde 
med PPR. 

Hvis barnet eller den unge er fraværende mere 
end 15 dage på grund af sygdom, skal skolederen 
kontakte forældrene med henblik på at vurdere 
behovet for sygeundervisning. Dette gælder også 
sygdom ved mistrivsel i skolen, dvs. den gruppe 
af børn der lider af skolevægring pga. mistrivsel 
i skolen.  

Sygeundervisningen kan, om fornødent, foregå i 
barnets hjem og skal altid være afpasset barnets 
alder, helbredstilstand og forudsætninger.

Hvis skolelederen ikke tager stilling til sygefra-
været, anbefaler ADHD-foreningen, at du skriftligt 
kontakter skolelederen herom.  ◆

I reglerne om fravær fra skolen skelnes imellem: 
• Fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelse og

lignende. Herunder altså kognitive funktions-
nedsættelser som ADHD og Autisme.

• Fravær pga. ekstraordinær frihed godkendt af
skolen (fridage, som du har anmodet om og
fået godkendt).

• Ulovligt fravær.

Ulovligt fravær 
Det er altid vigtigt at give skolen besked, hvis 
dit barn er fraværende på grund af sygdom eller 
funktionsnedsættelse. Det træk, der kan foretages 
i Børne- og ungeydelser handler nemlig udeluk-
kende om ulovligt fravær.

Er barnet fraværende på grund af sygdom eller 
funktionsnedsættelse i mere end 2 uger, kan sko-
len anmode om en lægeattest. Der er ingen regler 
om, hvem der skal betale lægeattesten, og i råd-
givningstelefonen hører jeg om forskellig praksis. 

Nogle steder betaler skolen, andre steder er det 
forældrene. Nogle forældre oplever besvær med 
at få en læge til at lave attesten, idet der kan 
være uenighed om, om det er familiens privat-
praktiserende læge eller der, hvor barnet er til-
knyttet ADHD behandlingen. Heller ikke dette er 
der fastsat regler omkring, og mange får derfor 
hjælp fra den psykiatriske læge, der behandler 
barnets ADHD. 

Fravær over 15%
Hvis barnet har ulovligt fravær på 15% eller der-
over pr. kvartal, skal skolelederen indberette dette 
til kommunen, som skal træffe afgørelse om at 
standse Børne- og ungeydelsen. En sådan afgø-
relse er gældende for et kvartal ad gangen. Fordi 
det er en afgørelsessag, gælder de forvaltningsret-
lige regler om partshøring, skriftlig afgørelse med 
begrundelse og ankevejledning. Både forældre 
og den unge under 12 år skal høres i forhold til, 
hvordan de forholder sig til fraværet. 
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TLF. 53 72 99 08
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GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Fravær og træk i
Børne- og ungeydelsen

Reglerne om træk i Børne- og ungeydelsen 
er lovgivningsmæssigt forankret i SEL 153 og 
§155 c samt lovbekendtgørelse registrering
af fravær.

Lovgivningen omkring børns fravær i skolen er skærpet det senere år, og det har 
jeg de seneste måneder fået henvendelser om i ADHD-foreningens rådgivning. 
Nogle forældre har oplevet, at de er blevet sanktioneret omkring Børne- og 
ungeydelsen i form af stop af udbetalingen på grund af deres barns fravær.

Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen
ef@adhd.dk
Tlf. 53 72 99 08
Mandag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00


