Unntatt offentlighet jf. offl. §13

Fraværsmelding

Gjelder fra:

01.08.2016

Sist revidert:

28.09.2016

Navn:
Klasse:

Jeg har vært fraværende fra undervisningen

Dag______________________ Dato_____________________
Hel dag _____________ Hvilke økter/timer_________________________________
Dokumentasjon av fravær

Har ingen dokumentasjon på fraværet
Gyldig dokumentasjon forevises kontaktlærer (oppbevares deretter av eleven selv)

Dato:____________________
Underskrift elev:_______________________________________________

Underskrift foresatt:____________________________________________
(hvis eleven er under 18 år)

Forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.
Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha
rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette
slike karakterer.
Eleven må uoppfordret legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Fraværsmeldingen leveres til kontaktlærer første skoledag etter fraværet.

Unntatt offentlighet jf. offl. §13

Krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag
Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med
dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller
psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med
kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig
for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen
type dokumentasjon.
For kroniske sykdommer, utredningsarbeid o.l. er det åpning for en kombinasjon av
sakkyndig vurdering og egenmelding fra foresatte eller myndige elever. Det overlates til
rektor å godkjenne at dokumentasjon er tilfredsstillende.
Alt fravær fra opplæringen skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.
Manglende tilstedeværelse på grunn av en rettighet eleven har etter opplæringsloven,
regnes ikke som fravær og skal derfor ikke telle med i fraværsprosenten. Dette er for
eksempel:






rådgivning på skolen
møte med PP-tjenesten
organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Noe fravær kan unntas fra 10 % regelen. Godkjent dokumentert fravær som skyldes:







helse- og velferdsgrunner
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur
(jf. § 3-47 femte ledd a til f)
 inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid

