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MELDING OM PLANLAGT FRAVÆR FRA OPPLÆRINGEN FOR ÉN D AG ELLER 
MER 
 
 
 
Skolen oppfordrer elevene til ikke å være fraværende på undervisningsdager. Foreldre oppfordres 
til ikke å ta elevene ut av undervisning for ferieformål eller andre aktiviteter. 
- Stort fravær kan føre til at det mangler grunnlag for termin- eller standpunktkarakter 
- Fravær på vurderingssituasjoner kan føre til at eleven ikke får vist sin kompetanse, og at læreren 
dermed får et svakere vurderingsgrunnlag 
- Det kan ikke påregnes ekstra vurderingssituasjoner etter fravær 
 
Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å 
vurdere elevens kompetanse i faget (forskrift til opplæringsloven § 3-3) 
 
 
 
________________________________________________(elevens navn) i klasse __________  
 
 
planlegger å være fraværende i følgende tidsrom:_____________________________________  
 
 
Årsak til fraværet:______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

□ Jeg har undersøkt med mine lærere om det er vurderingssituasjoner i fraværsperioden 
 
 
Planlagt fravær skal meldes til kontaktlærer minst én uke før fraværet. Meldingen 
saksbehandles av kontaktlærer sammen med rektor. Manglende melding om fravær (alle 
typer fravær) kan medføre nedsatt halvårsvurdering eller standpunktkarakter i oppførsel 
(atferd), jfr. skolens ordensreglement. 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Elevens underskrift     Underskrift foresatt (umyndige elever) 
 
 
 
Det kan etter retningslinjene nedenfor søkes om fratrekk for fravær.  Skjema for søknad 
om fratrekk finner du i Elevboken under fanen Skjema m.m. 
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Regler for fratrekk av fravær (fra Elevboken), jfr.  forskrift til opplæringsloven § 3-47 
Inntil 10 dager kan i trekkes fra løpet av et skoleår etter bestemmelsene nedenfor. 
 
a)Helse- og velferdsgrunner b)Arbeid som tillitsvalgt c)Politisk arbeid d)Hjelpearbeid 
e)Lovpålagt oppmøte f)Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.  
 

Det skal være tungtveiende og dokumenterte årsaker dersom velferdsgrunner skal legges til 
grunn for fratrekk. Reiser av ferielignende karakter gir ikke grunnlag for fratrekk.  

Lokale retningslinjer for håndtering av toppidretts fravær 

For idrettsutøvere som konkurrerer på nasjonalt nivå, kan det innenfor rammen av 10 
skoledager legges til rette for at fravær kommer til fratrekk, jfr. bokstav f) i forskriften. 

Forutsetninger: 

a) deltakelse i samlinger, stevner mv. dokumenteres skriftlig med bekreftet påmelding, 
signert brev fra klubb eller lignende. 

b) eleven må i samarbeid med kontaktlærer og faglærere utarbeide en plan for selvstendig 
studiearbeid, innlevering av arbeider, presentasjoner mv.  

c) Dersom idrettsarrangementer sammenfaller med større vurderingssituasjoner, så må 
eventuell alternativ vurdering avtales med faglærer.  

For idrettsutøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå, kan det i tillegg til 
bestemmelsene i punkt 1 legges til rette for at ytterligere 10 dager per skoleår kommer til 
fratrekk under bestemmelsen om organisert studiearbeid. Elever som får maksimalt fratrekk i 
fravær på bakgrunn av toppidrettsutøvelse, får ikke ytterligere fratrekk i fravær. Organisert 
studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke 
regnes som fravær. 
 

 


