
 
 

Har dit barn svært ved  

at komme i skole?  

’På Forkant med Fravær’ er et tilbud til elever  

i 0. - 10. klasse med begyndende skolefravær eller  

modstand mod at komme i skole.   

 

Et tilbud  
tilpasset det  
enkelte barn, 
familien og  

skolen. 



På Forkant med Fravær  
- et tilbud til elever med begyndende skolefravær  

eller modstand mod at komme i skole 

Langt de fleste børn og unge går glade i skole om morgenen. Men for nogle, 
kan det virke så uoverskueligt at komme i skole, at de vælger at isolere sig 
hjemme, får ondt i maven eller har stor modstand mod at komme afsted.  

’På Forkant med Fravær’ er et tilbud til børn og unge, der har svært ved at 
komme i skole og hvor hjælpen sættes ind, før problemerne vokser sig for 
store.  

Tilbuddet er for elever der går i 0.– 10. klasse på en folkeskole, en friskole 
eller på 10KCD i Norddjurs Kommune.  

 

Er ’På Forkant med Fravær’ noget for mit barn?  

’På Forkant med Fravær’ er for elever med begyndende skolefravær eller 
modstand mod at komme i skole. Hvis du som forælder kan nikke genken-
dende til flere af nedenstående spørgsmål, er indsatsen måske det der skal 
til, for at hjælpe dit barn med at trives i skolen.  
 

Er du som forælder bekymret over dit barns skolefravær?  

Har I mange diskussioner derhjemme om hvorvidt dit barn skal i skole? 

Har dit barn ofte ondt i maven eller ondt i hovedet, når det skal i skole?  

Trives dit barn ikke i skolen?  

 

   

”Et rigtig godt samarbejde, 
hvor der er blevet lavet små 

aftaler, der har betydet  
meget for at vores datter  
føler sig tryg i skolen.” 

 
Citat forælder 



Hvordan kommer mit barn med i ’På Forkant med Fravær’?  

Forældre og skole indstiller i fællesskab barnet til indsatsen. Kontakt derfor 
dit barns lærer eller skolens ledelse. Ved indstillingen udfyldes et visitati-
onsskema og du skal som forælder underskrive en samtykkeerklæring, der 
giver Norddjurs Kommunes skolefraværsteam  
mulighed for samarbejde med andre ansatte i  
kommunen, om den bedste indsats for dit barn.  

Skulle det ske, at dit barn ikke bliver visiteret til 
’På Forkant med Fravær’, vil du få andre forslag 
til hvordan I kommer videre i skolen og familien.  

 

Hvordan hjælper ’På Forkant med Fravær’ 
mit barn?  

Kommer dit barn med i ’På Forkant med Fravær’ får I tilknyttet en tovhol-
der fra Norddjurs Kommunes skolefraværsteam. Tovholderen er en fast  
gennemgående person, som har ansvaret for at koordinere og afholde møder 
med jer, skolen og andre, der kan hjælpe jeres barn. Indsatsen er altid  
tilpasset den enkelte elev, familien og skolen og der er ikke to forløb, der er 
ens. Men der er en række indsatser, der er fælles for alle forløb. 

  

Hjemmebesøg hvor tovholderen kommer på besøg hos jer. På mødet får I  
viden om indsatsen og en snak om mulige årsager til jeres barns modstand 
mod at komme i skole. 

Opstartsmøde som holdes på skolen. Her aftales hvordan skole, familie, tov-
holder og andre bedst muligt kan hjælpe dit barn.   

Familiemøder og opfølgningsmøder aftales efter behov. 

Skoleindsats, som f.eks. et besøg i klassen, hvor tovholderen observerer dit 
barn og klassen 

Afsluttende møde. Mødet holdes, når skolefraværsteamet vurderer, at andre 
er klar til at tage over og hjælpe fremadrettet.     

”Den største hjælp i  
forløbet har været, at vi  
som familie er blevet set 
og hørt om de udfordrin-
ger, vi har stået med.” 

Citat forælder 



 

 

Find mere information om ’På Forkant med Fravær’ på  

www.norddjurs.dk/paa_forkant_med_fravaer 

 

”Det der har hjulpet mig, var især de 
gåture hvor det ikke var så meget  

fokuseret på at snakke om de svære 
og hårde punkter, men hvor jeg bare 
fik lov til at snakke om alt muligt jeg 

havde lyst til, og at du lyttede og  
virkede interesseret.” 

 
Citat elev  


