
Over 300 børn forsømmer skolen 
 

Alene i landets fem største kommuner er 

der hundredvis af danske børn, der ikke 

modtager den undervisning, de har ret og 

pligt til. Et manglende politisk overblik 

gør, at nogle bliver glemt i systemet. 

 

Af Andreas Mortensen og Asbjørn Højris 

Schmidt 

 

I Danmark har alle børn i folkeskolealderen 

undervisningspligt. Det er dog ikke 

ensbetydende med, at alle børn rent faktisk 

modtager den undervisning, de er berettiget 

til.  

 

En rundspørge i 10 af landets kommuner 

bekræfter, at flere hundrede børn ikke 

kommer i skole, og at politikerne i mange 

tilfælde ikke er klar over problemets omfang.  

 

Tilbage i februar udtrykte Socialdemokratiet i 

Aarhus, på baggrund af forældrehenvendelser, 

bekymring om problemet. Her estimerede 

gruppeformand Camilla Fabricius (S), at 

omkring 100 børn ikke modtog det 

skoletilbud, de var tilbudt. De sendte rådmand 

Bünyamin Simsek (V) en såkaldt 10-dages 

forespørgsel, hvor de bad om en redegørelse 

for omfanget af børn, der ikke dukker op i 

skole.  

 

Socialt udsatte børn i farezonen 

 

Det drejer sig særligt om socialt udsatte børn 

og unge, der har svært ved at begå sig i den 

folkeskoleklasse, de er placeret i. Formand for 

Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, 

udtrykte tilbage i februar bekymring om 

problemet i Aarhus. Den bekymring har hun 

fortsat, men bekymringen er også 

landsdækkende: 

 

“Generelt set går hvert tredje barn med 

autisme, der er inkluderet i folkeskolen, ikke i 

skole,” siger Heidi Thamestrup.  

 

Børns Vilkår tager affære 

 

Hos Børns Vilkår nikker man også 

genkendende til problemstillingen, der har 

været aktuel de sidste mange år. Deres sidste 

undersøgelse på området er over 10 år 

gammel, men en ny er på tegnebrættet. Den 

skal endnu engang afdække problemet, 

fortæller Bente Boserup, der er 

seniorkonsulent i Børns Vilkår. 

 

Børns Vilkår modtager løbende henvendelser 

fra forældre til børn, der har det mere end 

almindeligt svært i den danske folkeskole. De 

udsatte børn, som det hele drejer sig om, 

henvender sig også selv til organisationen 

igennem Børnetelefonen: 

 

“Vi snakker med børn, der fortæller om, at de 

får meget skæld ud og tit bliver uvenner med 

andre. Til sidst kommer det frem, at de faktisk 

heller ikke går ret meget i skole. De vil 

simpelthen ikke derhen,” siger Bente 

Boserup. 

 

Store udfordringer i Aalborg 

 

Flemming Engel, der er funktionsleder for 

PPR i Aalborg, er opmærksom på antallet af 

skoleelever, der ikke permanent benytter sig 

af et skoletilbud i Aalborg Kommune. Som en 

af de eneste kommuner i rundspørgen findes 

der helt specifikke tal for, hvor mange børn, 

der har et bekymrende fravær. Det skyldes 

eksempelvis effektiv registrering af fravær. 

 

“Vi ved ud fra de meget præcise 

indberetninger, at der er 150 såkaldt drop-out 

elever (januar 2017). Det er børn, der kun 

delvist eller slet ikke går i skole i øjeblikket, 

og som mere eller mindre er stået af i forhold 

til deres skolegang,” siger Flemming Engel. 

 

Derfor har PPR i Aalborg for nyligt ansøgt 

om flere midler til at styrke indsatsen i 

forhold til elever, der ikke har et stabilt 

skolefremmøde. 

 



Rådmanden for Skoleforvaltningen i Aalborg 

Kommune, Tina French Nielsen (V), 

fortæller, at man i Skoleforvaltningen har styr 

på antallet af børn med bekymrende fravær. 

Hun svarer dog senere på en mail, at hun først 

har en kommentar, når de nye tal bliver 

offentliggjort: 

 

“Vi kan først levere en retvisende liste 1. 

januar, der kun indeholder fagligt fravær. Vi 

behandler temaet én gang årligt i 

skoleudvalget.” 

 

Ny 10-dages forespørgsel 

 

I Aarhus følte Socialdemokratiet ikke, at den 

besvarelse de fik på deres forespørgsel i 

februar var fyldestgørende. Peder Udengaard 

(S), der er næstformand i Børn- og 

Ungeudvalget, beskrev den endda som 

værende “tynd” og “udenomssnak”, og 

langede ud efter rådmand Bünyamin Simsek 

for ikke at leve op til sit ansvar.  

 

Socialdemokratiet i Aarhus har dog også 

været passive i deres videre forsøg på at få 

problemstillingen afdækket. Efter seks 

måneder uden handling, gav Peder Udengaard 

tilbage i september en garanti for, at de nu 

ville bede om en opfølgning:  

 

“Jeg vil gerne love, at jeg tager 

problemstillingen med til næste udvalgsmøde 

og beder om en opfølgning,” sagde Peder 

Udengaard tilbage i september.  

 

Den opfølgning kommer godt halvanden 

måned efter. Peder Udengaard har nu sammen 

med gruppeformand Camilla Fabricius igen 

bedt rådmanden redegøre for, hvor mange 

børn der ikke modtager tilstrækkelig 

undervisning i Aarhus Kommune. 

 

Øst for lillebælt 

 

Udover Aarhus og Aalborg har der også i 

tidligere undersøgelser været fokus på 

København, hvor man dengang estimerede et 

antal på 90 børn uden kendt skolegang. 

 

Der findes dog ikke nogle tal nu, der 

beskriver antallet af børn, der ligesom i 

Aalborg mere eller mindre er stået af. 

 

Anni Lundqvist, der er pressechef i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen i Københavns 

Kommune, fremhæver dog, at Børne- og 

Ungdomsudvalget i januar vedtog en 

handleplan for de københavnske folkeskoler. 

 

I Odense ser man ikke et problem. Her 

fortæller presseansvarlig Lise Daugård 

Lyngbo, at Skoleafdelingen vurderer, at det 

maksimalt drejer sig om fem elever. Hun 

tilføjer, at det er et løbende fokuspunkt for 

kommunen.  

 

Et meget lavt antal sammenlignet med blandt 

andet Aarhus og Aalborg. Landsformand for 

Landsforeningen Autisme beskriver også, at 

Odense har større udfordringer med autister, 

end man har i Aarhus:  

 

“Problemet med håndteringen af autister er 

større i Odense end i Aarhus. Her er der flere 

frustrerede forældre,” siger Heidi Thamestrup.  

  

Får store konsekvenser for børnene 

 

Karen Wistoft, der er forsker i trivsel ved 

Danmarks Institut for Pædagogik og 

Uddannelse, mener, det kan have store 

konsekvenser for de børn og unge, der ikke er 

en del af skolesystemet i måneder eller år: 

 

Citat fra ekspert - Karen 

 

Også hos Børns Vilkår er man bekymret for 

de børn, der bliver ekskluderet fra 

folkeskolen. Seniorkonsulent Bente Boserup 

ser ofte børn, der har svært ved at komme 

tilbage i en almindelig klasse, hvis de har 

været uden for skolen i noget tid. De kommer 

fagligt bagud og kan på grund af eksempelvis 



en diagnose ikke rumme at komme tilbage, 

hvis det ikke er i et specialtilbud.      

 

“Det er næsten børnemishandling at sætte 

børn med autisme ind i en normal klasse. På 

det punkt er vi måske gået for langt med 

inklusionen,” siger Bente Boserup. 

 

Hos PPR i Aalborg ser man også klare 

konsekvenser, når børnene begynder at 

fravælge skolen: 

  

“Vi erfarer, at de unge sidder derhjemme og 

spiller computer. I yderste konsekvens bliver 

det erstattet af kriminalitet, siger Flemming 

Engel, funktionsleder i PPR.” 

 

 

Esbjerg Kommune er i fremgang  

 

I Esbjerg Kommune kan leder af SSP & 

Forebyggelse, Steen Bach, også genkende 

problemstillingen med småkriminalitet, men 

kommunen har taget handling, og indførte for 

små tre år siden en handleplan.  

 

Det betyder, at skolerne, kommunen og SSP 

nu alle ved, hvilke børn der ikke kommer i 

skole, og det er Steen Bach meget positiv 

over. Det er dog blot et skridt på vejen i den 

rigtige retning, for der er stadig områder, hvor 

man skal forbedre sig: 

 

“Vi har stadig udfordringer med dem, der har 

mest fravær, men det handler om at få et 

bedre samarbejde i det kommunale system,” 

forklarer Steen Bach.   

 


