
Fraværsdag 3

Det er vigtigt, at vi bevarer den gode kontakt fra de første 
fraværsdage. Vi ønsker at give barnet de bedste betingelser 
for at blive frisk. Tillid, tryghed og anerkendelse er af stor 
betydning for at komme tilbage.

Du kan forvente at få disse spørgsmål fra den 
medarbejder, som er tættest på barnet

1.  Hvordan går det?
2.  Er der noget, jeg kan gøre?
3.  Anslået varighed?
4.  Vi glæder os til at se barnet

Fraværsdag 8
Dialog

Det er vigtigt, at vi bevarer den gode dialog. Pædagogen/læ-
reren tættest på barnet kontakter dig, og du har mulighed 
for at fortælle om eventuelle problemstillinger, som kan ha-
ve betydning for barnets fravær.

Du kan forvente at få disse spørgsmål fra pæda-
gogen/læreren

1.  Hvordan går det?
2.  Er der noget, jeg kan hjælpe med?
3.   Er der noget, du går og tænker på vedr. dagtilbuddet/

skolen?
4.  Anslået varighed?
5.  Vi glæder os til at se barnet

Fraværsdag 10 og derover
Information om det videre forløb

Det er nu, at vi sammen skal vurdere, om omfanget af 
fravær har nået et niveau, hvor det går ud over barnets 
læring og trivsel, personlige og sociale udvikling. Om-
fanget af fravær og bekymringsniveau kan variere fra 
barn til barn.

Der reageres på følgende fravær:
•  Fraværende 25% i ≥ 2 uger
•  Over 10 dage inden for de sidste 15 uger 
•   Svært ved at komme i dagtilbud/skole i minimum 2 

uger med signifikante udfordringer for familiens og 
barnets dagligdag



Kære forældre
God håndtering af børns fravær

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

http://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/
http://fic.frederikshavn.dk/Sider/Trivselslinealen.aspx

Kontaktoplysninger:

Pædagogen/læreren tættest på barnet ringer til dig og in-
viterer dig til et møde, hvor I sammen vurderer, om fravæ-
ret er af et sådant omfang, at det er bekymrende.

Du kan forvente dig disse spørgsmål fra den 
pædagog/lærer, som er tættest på barnet

1.  Hvordan går det?
2.  Er fraværet af sådant omfang, at det er bekymrende?
3.  Efter 10 dages fravær sker der følgende..
4.  Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
5.  Vi glæder os til at se barnet

På mødet udarbejdes en handleplan for barnet.
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