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Føring av fravær i grunnskolen
Forskrift til opplæringsloven
§ 3-41. Føring av fravær i grunnskolen
Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og
enkelttimer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer kan ikke slås sammen til
dager.
Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til
vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på
forhånd.
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført
på vitnemålet:
a) dokumentert fravær som skyldes helsemessige årsaker
b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11
For at fravær som skyldes helsemessige årsaker (etter bokstav a) ikke skal føres på
vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes
helsemessige årsaker må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen
som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær (etter bokstav a) på grunn av
funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Ved å fylle ut og returnere nedenstående svarslipp, vil elevens/foresattes krav om at gyldig
fravær inntil 10 dager strykes, umiddelbart iverksettes. Dette forstås som 10 dager til sammen
og ikke 10 dager per årsak. Det presiseres at dette gjelder bare gyldig fravær. Eventuelt
ugyldig fravær skal føres på vitnemålet.

Dersom noen skulle ha mer enn 10 dagers gyldig fravær i et opplæringsår, kan det kreves at
grunnen til fraværet føres i et eget vedlegg til vitnemålet. Kryss av på svarslippen dersom dere
ønsker eget vedlegg.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Med hilsen

Bjørn Lykstad
Rektor

Cecilie Nordahl-Olsen
Inspektør

SVARSLIPP
SØKNAD OM AT FRAVÆR FOR SKOLEÅRET ______________ IKKE FØRES PÅ
VITNEMÅLET

Elevens navn:____________________________________________
Klasse:____________

Ja vi krever at inntil 10 skoledagers gyldig fravær strykes.
Dato

Fraværsgrunn

Dokumentasjon

Vi ønsker at gyldig fravær utover 10 dager presiseres i eget vedlegg.

Sted/dato:_________________________________
Foresattes underskrift:__________________________________________
Elevens underskrift:____________________________________________
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