
 

 

 GENTOFTE KOMMUNE

 SKOVGÅRDSSKOLEN 

 
Ansøgningen afleveres på skolens kontor eller til en lærer i klassen. Den b

og man kan få et svar indenfor 10 arbejdsdage.

Skolens ledelse kan – på grund af særlige begivenheder i familien m.v. give en elev tilladelse til at holde 

ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. 

Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurder

behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil 

indebære. Der ses i øvrigt på den pågældende elevs øvrige samlede fravær

sociale kompetencer samt elevens trivsel i fællesskabet, 

behandles. 

Det påhviler hjemmet at sørge for, at det enkelte barn får indhentet det fagligt forsømte. 

krav, at klassens lærere giver særlig 

undervisningen. 

Undertegnede ansøger herved om, at mit/vores barn fritages for skolegang i perioden
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 Elevens navn 

Fra 

Årsag 

Indforstået Vi er indforstået med, at v
periode. Oplysning om, hvad klassen arbejder med i den 
klassens ugeplan. Hvis det er lærerens vurdering
det fremgå af Minuddannelse
forsømte. 

 Vi er indforstået med, at der i de tab,
klassen og de sociale forhold, som der måtte 
vi forældre må tage ansvaret for. 

 Vi er indforstået med
barns læring. 

Dato                   Forældre Navn 

 
Kommentar 

Skolen har hermed  

 

GENTOFTE KOMMUNE ANSØGNING OM FRITAGELSE AF SKO

 

på skolens kontor eller til en lærer i klassen. Den behandles administrativt på skolen

og man kan få et svar indenfor 10 arbejdsdage.   

på grund af særlige begivenheder i familien m.v. give en elev tilladelse til at holde 

ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage.  

Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs 

behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil 

indebære. Der ses i øvrigt på den pågældende elevs øvrige samlede fravær. Det er både elevens faglige og

ns trivsel i fællesskabet, der tages med i betragtningen

Det påhviler hjemmet at sørge for, at det enkelte barn får indhentet det fagligt forsømte. 

særlig anvisning på, hvor langt man regner med, at klassen vil være i 

Undertegnede ansøger herved om, at mit/vores barn fritages for skolegang i perioden

Klasse 

Til 

Vi er indforstået med, at vi selv sørger og tager ansvaret for undervisningen i den ansøgte 
periode. Oplysning om, hvad klassen arbejder med i den pågældende periode, fremgår af 

. Hvis det er lærerens vurdering, at dette ikke er sket ved 
uddannelse.net, og vi vil så sørge for, at vores barn indhenter det 

Vi er indforstået med, at der i de tab, vores barn måtte opleve i forhold til fællesskabet i 
klassen og de sociale forhold, som der måtte opstå ved hjemkomsten,
vi forældre må tage ansvaret for.  

er indforstået med, at længerevarende fravær fra skolen kan have konsekvenser for vores

Underskrift 

Bevilget Afslået Underskrift 

OM FRITAGELSE AF SKOLEGANG

ehandles administrativt på skolen, 

på grund af særlige begivenheder i familien m.v. give en elev tilladelse til at holde 

ing af den pågældende elevs 

behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil 

Det er både elevens faglige og 

der tages med i betragtningen, når ansøgningen 

Det påhviler hjemmet at sørge for, at det enkelte barn får indhentet det fagligt forsømte. Det er ikke et 

ed, at klassen vil være i 

Undertegnede ansøger herved om, at mit/vores barn fritages for skolegang i perioden 

i selv sørger og tager ansvaret for undervisningen i den ansøgte 
pågældende periode, fremgår af 

at dette ikke er sket ved hjemkomsten, vil 
t vores barn indhenter det 

i forhold til fællesskabet i 
opstå ved hjemkomsten, ligger et arbejde, som 

e konsekvenser for vores 


