
Procedure for sygemelding af børn eller 
anmodning om ekstraordinær frihed 

Sygemelding af dit barn 
Som forælder skal du, senest samme dag eller i helt særlige tilfælde i rimelig tid derefter, skrive i Aulas beskedsystem (se 

eksempel). 

Du skal som forælder kun melde dit barn syg den første dag i en sygdomsperiode. 

 

Eksempel: 

Dit barn Britta går i 9a og er blevet syg. Du skriver til ”kontakt9a”.

 

Læge, tandlæge, m.m. 
Du skriver ligeledes i Aulas beskedsystem, som vist i ovenstående eksempel, hvis dit barn skal til læge, tandlæge eller 

lignende. 

Anmodning om ekstraordinær frihed 
Som forælder kan man bede om ekstraordinær frihed, hvis man ønsker at fritage sit barn fra undervisning uden for 

skoleferier. 

Ved 1-3 dages fravær anmodes teamet i Aulas beskedsystem. 

Ved mere end 3 dages fravær anmodes skolens ledelse på samme måde. 

 

Tilladelse gives på baggrund af konkret individuel vurdering ud fra:        

• Elevens fravær 

• Elevens kundskaber og færdigheder 

• Elevens motivation, læringsparathed og alsidige udvikling 

• Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder (F.eks. gruppearbejde, hvor andre elever er afhængige af 

dit barns tilstedeværelse) 

 

Hvis det ud fra ovennævnte kriterier vurderes, at det ikke er forsvarligt at imødekomme anmodningen om ekstraordinær 

frihed, og man som forælder alligevel vælger at tage sit barn ud fra undervisningen, er skolen forpligtet til at notere 

fraværet som ulovligt.  

 

Ved tilladelse til ekstraordinær frihed er det forældrenes ansvar at holde sig orienteret om skolearbejdet på 

minuddannelse.dk. 

 

 



Ulovligt fravær 
Hvis dit barn er fraværende og skolen ikke er informeret om fraværsårsagen, skal skolen registrere fraværet som ulovligt. 

 

Du vil som udgangspunkt blive kontaktet samme dag af skolens sekretær pr. telefon, hvis dit barn er registreret som 

ulovligt fraværende. Hvis det ikke lykkes at få fat på dig, vil der blive lagt en besked på din telefonsvarer. Du skal ringe 

tilbage hurtigst muligt og gøre rede for fraværsårsagen. 
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