
 
   

Spørgsmål om skolevægring 
 

Kære Katrine 

Du har den 3. marts 2022 via din medlemssekretær stillet følgende 
spørgsmål til forvaltningen om skolevægring: 

1. Laves der optegnelser/statistik specifikt på antallet af børn i 

Københavns Kommune med skolevægring? (Udover de generelle 

optegnelser over fravær)  

• Hvis ja, hvor findes den og hvor langt tilbage går 

optegnelserne?  

• Ser vi en stigning i antallet af børn med skolevægring? 

 

2. Er det belyst, om der også findes børnehavevægring? 

3. Hvilke tiltag findes for at få børn med (børnehave- og) skolevægring 

tilbage i (hhv. børnehave og) skole? Har Københavns Kommune fx 

en fælles skolevægrings handleplan? Eller er der kendskab til enkelte 

skolers egne handleplaner? 

 

Motivation 

Bekymringerne vedrørende børn og unges trivsel efter flere års 

coronapandemi er mange og oprydningsarbejdet er stort. Der er derfor 

brug for tiltag, som er med til at bringe børn og unges trivsel tilbage på 

ret kurs, bl.a. ved at investere i genopbygning af klassefællesskaberne. 

En del børn står dog i længere perioder helt uden for både skole- og 

fritidsfællesskaberne, fx pga. skolevægring. Disse gribes ikke af 

indsatser rettet mod skolerne, men skal have en særlig indsats for 

overhovedet at komme tilbage til en hverdag med skolegang. Jeg er 

derfor interesseret i om antallet af disse børn med skolevægring er 

stigende, og om der er tegn på, at denne vægring også pågår endnu 

yngre børn i børnehavealderen.  
 

Besvarelse 

Ad 1 
Københavns Kommune har opgørelser over elevernes fravær inden for 
de fraværskategorier, der er fastsat i bekendtgørelsen om elevers fravær 
fra undervisning i folkeskolen. I disse kategorier indgår skolevægring 
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ikke som en specifik fraværskategori. Forvaltningen har ikke andre 
optegnelser over fravær og har dermed ikke statistik på skoleværing. 
 
Ad2 
Det er ikke belyst, hvorvidt der findes børnehavevægring. Alle 
daginstitutioner registrerer dagligt børnenes fremmøde i AULA, men 
eftersom der ikke er pasningspligt i dagtilbud, laver forvaltningen ikke 
opgørelser af børnenes fravær eller særlige indsatser for at følge op på 
fraværet.  
 
To gange årligt gennemfører alle daginstitutioner i Københavns 
Kommune trivselsvurderinger af børn fra 0-6 år for at tidligt at opspore, 
om nogle børn er i mistrivsel eller faldende trivsel.  
 
Ad3 
Skolerne følger systematik op på elever, der enten har 4 eller flere 
fraværsperioder den seneste måned, 11 eller flere fraværsperioder det 
seneste skoleår, 10 % samlet fravær det seneste skoleår eller 10 % 
ulovligt fravær i indeværende kvartal.  
 
Forvaltningen har en procedure og handleplan for håndtering af 
bekymrende fravær, som alle skoler i Københavns Kommune skal følge, 
hvis de bliver opmærksomme på, at en elev har et bekymrende 
fraværsmønster, der eksempelvis kunne skyldes skolevægring. 
 
Arbejdet med elevers fravær er forankret i skolens Ressourcecenter, 
hvori et team af tværfaglige ressourcepersoner og vejledere 
understøtter en helhedsorienteret indsats omkring børn i personlige, 
sociale eller faglige udfordringer. Ressourcecentret har ansvar for at 
følge elevfraværsdata tæt og herigennem kan den enkelte folkeskole 
trække på flere supportfunktioner, når der er brug for hjælp til en elev 
med et bekymrende skolefravær, der f.eks. kan skyldes skolevægring. 
Det drejer sig bl.a.om skolesocialrådgiver, PPR-psykolog, 
sundhedsplejerske, AKT-vejleder, inklusionspædagog mv. Det er 
skolelederen, der sammen med områdeledelsen fastsætter, hvor 
mange ressourcer den enkelte skole har til de forskellige indsatser i 
ressourcecentret.
 
En væsentlig del af skolesocialrådgivernes opgave på folkeskolerne er 
desuden at gå ind og understøtte i sager, hvor det er tale om 
bekymrende fravær. Skolesocialrådgiverne deltager som minimum fast 
én gang om måneden i en gennemgang af fraværsdata på skolerne og i 
budget 2022 er derudover afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til 
skolefraværsrådgivere på Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, der 
skal arbejde med nedbringelse af elevfraværet på de to skoler.
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