
Oasen skole 
 

Informasjon om fraværsregler og føring av fravær i grunnskolen 
 
 
Det ble fra skoleåret 2010/2011 innført nye endringer om føring av fravær på elevenes vitnemål. I 
utgangspunktet skal alt fravær elevene har gjennom de tre årene på ungdomskolen nå føres på elevens 
vitnemål. Elevene kan, sammen med foreldre, kreve at inntil 10 dager i et skoleår ikke blir ført på 
vitnemålet, men det er strenge krav til dokumentasjon. 
      

 Fravær skal føres på vitnemålet fra og med 8. trinn 
 Fraværet skal føres i dager og timer. 
 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. 
 Det kan legges ved vedlegg/dokumentasjon på vitnemålet som begrunnelse for fraværet. 

 
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan foresatte/elever kreve at følgende fravær ikke blir ført på 
vitnemålet. Det er to typer fravær som kan kreves strøket:  
 

1. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner. Se forskrift til opplæringslova §3-41 
- Må vare mer enn tre dager. Eksempelvis «influensa» med mer enn tre dager fravær, kan 

kreves strøket fra og med fjerde dag. 
- Må dokumenteres med legeerklæring snarest mulig etter at eleven er tilbake på skolen. Dvs 

at melding fra foresatte ikke er nok. 
- Ved dokumenterte kroniske lidelser eller funksjonshemming strykes fraværet fra og med den 

første dagen. 
 
2. Innvilget permisjon fra skolen.  

- Etter §2.11 i Opplæringslova kan skolen etter søknad fra foresatte innilge permisjon i inntil to 
uker når det er forsvarlig. Se egne retningslinjer ved søknad om fri nedenfor. 

- Må være av minst en dags varighet. 
- Eksempel på permisjon er begravelser og ferieturer.  

 
Hjemmets oppgave: 

 Dersom det er ønskelig kan det søkes om at 10 dager blir fratrukket per skoleår. 
 Dokumentere sykefravær ut over tre dager med legeerklæring snarest mulig etter fraværet. 
 Søke rektor om permisjon i god tid ved planlagt fravær mer enn en dag. For å få innvilget 

permisjon må foresatte bruke skolens eget søknadsskjema. 
 Søknad om enkelttimer og en skoledag rettes til kontaktlærer. 
 NB! Krav om fratrekk på vitnemålet for både 8., 9., og 10. trinn leveres på skolens 

søknadsskjema med dokumetasjon i løpet av mai på 10. trinn. 
 
 
 

Retningslinjer ved søknad om fri 
 
Skolen ser det som viktig at elevenes skolegang blir mest mulig hel. Lengre fravær fra skolen kan for 
enkelte barn skape så store hull at de strever med å få tatt igjen tapt undervisning. Så fremt dere har 
mulighet til det er det ønskelig at dere ikke tar barna ut, men at dere tar ferie når skolen har ferier.  
 

1. Skal du be barnet ditt fri fra skolen en dag eller noen timer, gjør du dette på forhånd i 
meldingsboka eller på mail. Leveres til kontaktlærer. 

2. Skal du be barnet fri i to dager eller mer, sender du skriftlig søknad til rektor på eget skjema som 
ligger på skolens hjemmeside. Rektor kan i henhold til Opplæringslova §2-11 innvilge fri i inntil to 
skoleuker (10 skoledager) hvis han/ hun vurderer dette som forsvarlig. 

3. Elevene har ikke rett til å få erstattet undervisningen pga permisjonen. 
4. Foreldrene må selv sørge for at elevene får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden. 
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Rektor 


