Til ……………………………………….skole v/rektor

SØKNAD OM PERMISJON FRA RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING
(jf. Oppl.lova § 2-1)
Rektor ved skolen er delegert myndighet til å innvilge elever permisjon for inntil 2 uker med
hjemmel i opplæringslovens § 2-11:
”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i
inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til
å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for
retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan
følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”
Permisjon til feriereiser:
Utvalget for oppvekst, helse og velferd har den 28.05.13 vedtatt at søknader om permisjon fra
rett og plikt til opplæring i grunnskolen i Nes, for å reise på ferie, ikke innvilges. Informasjon
om saken ligger på kommunens hjemmeside.
Øvrige permisjoner:
Det kan søkes om permisjon fra rett og plikt til opplæringen også på andre grunnlag enn ferie.
Søknadene vil bli behandlet individuelt.
Ved sammenhengende fravær ut over 2 uker må eleven meldes ut av skolen. Det er da de
foresatte som er ansvarlige for opplæringen av sitt barn og kommunen har tilsynsplikt med
denne opplæringen.

Undertegnede søker med dette om permisjon fra den pliktige opplæringen for mitt barn:
………………………………(navn)

født: ……………….

elev i …. …klasse

lærer:………………………

i tidsrommet fra ……… (dato) til og med ……….(dato), til sammen ……… skoledager.
Begrunnelse: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Vi er klar over følgende:
Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet, og må yte nødvendig
hjelp og støtte til dette. De foresatte må ta kontakt med skolen for å avklare
skole/leksearbeidet for den tiden eleven har permisjon. Eleven kan ikke påregne ekstra
hjelp fra skolen når han/hun kommer tilbake, dersom dette er for å få gjennomgått
stoff som det er undervist i under fraværet.
Sted: ………………..
Dato: ………………..

………………………………………
(foresattes underskrift)

…………………………………………
(foresattes navn med blokkbokstaver)

………………………………………
(foresattes postadresse)
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DET INNVILGES IKKE PERMISJON FRA RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING
VED SØKNAD OM PERMISJON TIL FERIEREISER
Utvalget for oppvekst, helse og velferd har den 28.05.13 vedtatt at søknader om permisjon fra
rett og plikt til opplæring i grunnskolen i Nes, for å reise på ferie, ikke innvilges.
BAKGRUNN FOR VEDTAKET
Skoleåret består av 190 dager. De øvrige 175 dagene i året har elevene fri fra skolen.
I de senere årene har flere og flere foresatte søkt om permisjon fra grunnskolen, for sine barn,
for at de skal reise på ferie i skoleåret.
I opplæringsloven §2-11 er det åpnet for at kommunen (i praksis rektor) kan innvilge inntil 2
uker, 10 sammenhengende skoledager, permisjon. Denne muligheten er det stadig flere som
benytter seg av. Samtidig sier forskriften til opplæringsloven § 3-41 at en på ungdomsskolen,
på vitnemålet, kan få trukket fra inntil 10 dager med fravær som blant annet skyldes godkjente
permisjoner iht. opplæringsloven § 2-11.
I praksis betyr dette at elevene kan reise på ferie, og de kan kreve at dette ikke er registrert
som fravær på vitnemålet.
VURDERINGEN
Behovet for opplæring er generelt stort for grunnskoleelever, og fra kommunens side bør det
oppmuntres til å delta mest mulig i det undervisningstilbudet som gis. Foresatte kan søke om
permisjon fra opplæringen for sine barn i inntil 2 uker, herunder feriereiser. Praksis har vært
at dette innvilges.
I dag benevnes et fravær fra skolen i løpet av et skoleår som bekymringsfullt når elevens
fravær overstiger 11 dager.
Det er forståelig at foresatte ønsker å ta ut ferie i perioder hvor det er lettere å finne rimelige
feriereiser. Dette er gjerne i skoleåret hvor etterspørselen etter feriereiser er noe mindre enn i
skoleferiene.
Praksis har vært at elever har fått innvilget permisjon til feriereiser. Rettighetene ift forskrift
til opplæringsloven § 3-41 gjelder da. Sammen med opplæringslovens § 2-11 medfører dette
at elever kan reise på ferie i inntil 2 uker i skoleåret uten at dette kommer på vitnemålet som
fravær.
Når vi i tillegg ser at elever også er borte fra skolen på grunn av sykdom gjennom skoleåret,
kan dette medføre en betydelig reduksjon i undervisningstilbudet disse elevene mottar fra
kommunen.
Dersom de foresatte mener at deres barn ikke trenger å motta det undervisningstilbudet som
gis, men heller vil prioritere feriereiser, er dette et ansvar de selv må ta for sine barn. De kan
fortsatt reise på ferie, men uten kommunens godkjenning. Fraværet blir da registrert som
udokumentert og vil fremkomme som fravær fra undervisningen på vitnemålet på
ungdomsskolen.
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