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Forældre ved Vester Mariendal Skole 

22. april 2015 

Elevfritagelse fra undervisning 

Kære forældre 

Vi oplever, at et stigende antal forældre ønsker deres børn fritaget for undervisnin-

gen i forbindelse med ferie/rejser mm., som ligger udenfor skolernes ferier. Det er 

naturligvis en god oplevelse for eleverne, at komme ud at rejse, men jeg vil gerne 

gøre jer opmærksomme på det undervisningsansvar, der medfølger.  

Alle børn, her i landet, har undervisningspligt. Undervisningspligten medfører pligt til 

at deltage i undervisningen i folkeskolen eller i en undervisning, der står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

Man kan dog, iflg. grundloven, vælge at give sit barn hjemmeundervisning. I dette 

tilfælde har man selv ansvaret for, at barnet får den nødvendige undervisning. Dette 

gælder fx ved private rejser uden for skolens ferieuger.  

Al ferie, uden for skolens ferie, skal derfor meddeles skolens ledelse før rejsens be-

gyndelse. Reglerne (defineret af kommunalbestyrelsen) siger, at skolen skal vide 

følgende: Hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen skal 

foregå, og hvem der skal undervise børnene.  

Vær opmærksom på, at skolen ikke er forpligtet til at stille bøger og andet materiale 

til rådighed, ligesom det heller ikke er skolens opgave at lave en plan for undervis-

ningen. Det er selvfølgelig tilladt at arbejde videre i de bøger eleven allerede har fået 

udleveret. For flere detaljer henviser vi til Fælles mål, som kan findes på skolens 

hjemmeside.  

Med venlig hilsen 

Jesper Stoumann 

Skoleleder 

 

Ved ønske om fritagelse for undervisningen udfyldes nedenstående seddel og afle-

veres til skolelederen. 

 

Vester Mariendal Skole 
 
Skoleforvaltningen 
Stjernevej 5 
9200 Aalborg SV 
9982 4720 
 
Init.: jhst 
EAN nr.: 5798003746685 
 

 



 

         2/2 

 

 

 

 

 

I perioden _______________har vi truffet det valg, at vi selv vil undervise  

 

_______________________________________________________ 

elevens navn og klasse 

 

I fraværsperioden er skolen ikke forpligtiget til at stille bøger og andet materiale til 
rådighed.  

 

Hvor foregår undervisningen?  

___________________________________________ 

 

Hvem skal undervise?  

_________________________________________________ 

 

Forældrenes underskrift og dato 
________________________________________________________________ 

  

Kopi vil blive opbevaret i elevens elevmappe.  

 
Venlig hilsen 

 

 
 

 

Jesper Stoumann  
Skoleleder  
  
9982 4722  
jhst-skole@aalborg.dk  

 


