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Når dit barn bedes fri fra skolen … 

Der er rigtig mange gode grunde til, at en elev skal have ekstraordinært fri fra skole. I denne 

vejledning forsøger vi at lægge op til nogle overvejelser, du/I kan have derhjemme i forbindelse 

med ekstraordinær frihed. 

Ekstraordinært fri er, når et barn bedes fri i flere skoledage. Skal dit barn have fri nogle timer eller 

en enkelt dag, kontakter du klasselæreren via Forældreintra. Det er klasselæreren, der giver fri. Skal 

dit barn have fri i flere dage, følger du nedenstående vejledning. 

Før dit/jeres barn holder fri, så overvej følgende: 

Hvorfor skal mit/vores barn holde fri? Hvor længe drejer det sig om? Kan det, jeg/vi beder 

mit/vores barn fri til, udskydes? 

Når du/I beder dit barn fri, så stil dig selv følgende spørgsmål: 

- Hvad skal mit/vores barn indhente? 

- Hvordan vil jeg/vi sørge for, at det bliver gjort? 

- Hvem vil jeg/vi tage kontakt til for at få viden om, hvad der skal indhentes? 

Ideer til hvad du/I kan gøre…. 

• Aftal med en anden familie, at du/I kan kontakte hinanden og indhente opgaver/materialer. 

• Lav klare aftaler med dit/jeres barn om, hvem der indsamler materialer ved fravær. 

• Ved længerevarende fravær f.eks. længere rejser, kontakt da klasselæreren og forhør dig/jer 

om muligheden for at få en plan over undervisningen. 

Når du/I beder dit/jeres barn fri, skal du/I udfylde “Ansøgning om ekstraordinært fri fra skole”, 

som er bilag til denne skrivelse. 

• Det er mig/os som forældre, der har ansvaret for, at mit/vores barn indhenter 

undervisningen.  
 

• Inddrag barnet i at tage medansvar og lav sammen en plan for, hvordan du/I vil 

gøre det. 
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Ansøgning om ekstraordinær fri fra skole 

 

Forældrenes navne  

 

Elevens navn og klasse  

 

Periode for ekstraordinær fri fra dato:                                             til dato: 

 

Anmodning om fritagelse skyldes 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift 

 

 

 

 

 

Anmodning imødekommet ______  Anmodning er Afslået
1
_______ 

 

 

 

_________    _____________________________ 

Dato    Skolelederens underskrift 

 

                                           
1
 Hvis eleven alligevel holder fri, registreres fraværet som ulovligt fravær 
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