Søknad om sletting av fravær (10 dager)
til bruk ved fravær etter fraværsreglementets punkt IV
Skjemaet skal fylles ut av eleven/foresatt (dersom eleven er under 18 år) etter fraværet.

Forskrift til opplæringsloven § 3-47 fastsetter at en elev kan kreve at inntil 10 skoledager per
opplæringsår ikke skal føres på kompetansebeviset/vitnemålet, dersom det kan
dokumenteres at fraværet skyldes en av grunnene som er anført i tabellen nedenfor:
Navn:

Klasse:

Melding om fravær på grunn av:
a) Helse og velferdsgrunner
c) Politisk arbeid

a

b) Arbeid som tillitsvalgt

c

e) Lovpålagt oppmøte

d) Hjelpearbeid
e

Inntil 2 dager ved religiøs høytid

b

d

f) Representasjon i arrangement på nasjonalt
f
eller internasjonalt nivå
g

Planlagt fravær etter punktene ovenfor, skal avtales med faglærer og/eller kontaktlærer på
forhånd. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om fremdriften i skolearbeidet som
gjøres i klassen i ditt fravær, og å følge opp skolearbeidet i fraværsperioden.
Merknad:

Eleven var borte på grunn av de forhold som er nevnt ovenfor.
Fra og med dato:
Til og med dato:
Dato/underskrift av elev/foresatte:

a

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må
eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må
vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes (§3-47, 6.
ledd). Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan
fravær strykes fra og med første sykdomsdag. Velferdsgrunner kan være begravelse eller alvorlig
sykdom i familie. Andre velferdsgrunner kan også vurderes. Dokumentasjon utstedes av person med
kompetanse til å vurdere fraværsårsaken.
b
Gjelder for arbeid på fylkes eller nasjonalt nivå.
c
Gjelder arbeid i politiske og ideelle organisasjoner.
d
Gjelder for eksempel utrykning for elever tilknyttet hjelpekorps.
e
Dette kan f.eks. være sesjon, innkalling som vitne i rettsak.
f
Gjelder f.eks. ved utøvende deltakelse i kultur- eller idretts-arrangement på nasjonalt og
internasjonalt nivå.
g
Religiøs høytid er et fellesnavn på religiøse festdager, for eksempel for de kristne; jul, påske; de
jødiske; pesah, shabu’ót og rosj hasjaná; og de muslimske: id ul-fitr og id ul-adha.

Mottatt av kontaktlærer
Merknader:

Dato:

Underskrift

Godkjent av avdelingsledelsen / Rektor som fravær innenfor 10-dagers regelen.
Merknad:

Antall dager strykes i det skoleadministrative system:

Dato:

Underskrift:

Dato for stryking:

Underskrift

Følgende dokumentasjon er vedlagt:

