
Legeerklæring. Kommer 
på vitnemål, men ikke 

10%. Brukes lite så lenge 
koronaregler gjelder. 

Langvarig eller kronisk 
sykdom kan søke om 
sletting av 10 dager.

Fraværskoder

Kommer ikke på 
vitnemål eller 
10%, maks to

dager pr. skoleår.

Fravær pga. andre 
faglige ting, f.eks. 

ekskursjoner. 
Kommer ikke på 

vitnemål eller 
10%.

Fravær som gir rett til 
permisjon, f.eks. 

glattkjøring, sesjon, 
politikk (se neste 

slide). Kommer ikke på 
vitnemål hvis du får 

innvilget søknad, ikke 
på 10%.

Gjelder til 31. oktober. Du sender 
melding selv (over 18 år) eller 

foresatte sender melding (under 18 
år) om fravær av helsemessige 

årsaker. Kommer ikke på vitnemålet 
og gjelder ikke på 10%-regelen

Skulk! Kommer på 
vitnemål, 10% og 
gir anmerkning 
(evt. nedsatt). 

Fy, fy!

Dager eller timer 
pga. atferd. 
Kommer på 

vitnemål og 10% + 
atferdsanmerkning.

Du (over 18 år) eller 
foresatte (under 18 år) 

sender melding.
Kommer på vitnemålet og

gjelder på 10%-regelen

NB!



Koronafravær - fram til 
1. november
• ALT fravær av helsemessige 

årsaker må dokumenteres med 
melding fra deg selv (over 18 år) 
eller foresatte (under 18 år).

• Fravær av helsemessige årsaker 
kommer, fram til 1. november, 
ikke til å komme på vitnemålet og 
heller ikke til å gjelde på 10%-
regelen.



Mer om fravær og fraværskoder
Du kan få D-fravær for 4 timer sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) og 9 timer sikkerhetskurs på vei 
(landeveiskjøring og bykjøring), samt reise til og fra dette. Dette kan du få slettet fra vitnemålet (maks 10 
dager per år uansett grunn). All annen kjøreopplæring er L-fravær (inkl. teoriprøve og oppkjøring).

Du kan få R-fravær maks to dager per skoleår i forbindelse helligdager i trossamfunn utenfor Den norske 
kirke. Disse kommer ikke på vitnemål, men er en del av 10-dagersregelen.

Du kan få d-fravær for å utøve idrett på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Merk at du uansett maks kan 
få slettet 10 -ti- dager til sammen (uansett årsak) i løpet av et skoleår.

Du kan få d-fravær for å delta i politikk, hjelpearbeid eller andre verv på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå. Merk at du uansett maks kan få slettet 10 -ti- dager til sammen (uansett årsak) i 
løpet av et skoleår.

Ved kronisk sykdom kan du få slettet fravær fra vitnemålet. Merk at du uansett maks kan få slettet 
10 -ti- dager til sammen (uansett årsak) i løpet av et skoleår.

Du kan få velferdspermisjon for eksempel til bryllup eller begravelse. Du må kunne dokumentere det 
til kontaktlæreren din. Merk at du uansett maks kan få slettet 10 -ti- dager til sammen (uansett 
årsak) i løpet av et skoleår.


