Permisjonssøknader og fravær
Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellig slag
som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende
læreplaner.
Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i
løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til
pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen.
Permisjoner 1 dag
Søknad om permisjon 1 dag skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare
foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i
god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden.
Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett.
Permisjonssøknader på 2 dager eller mer
For permisjonssøknader på 2 dager eller mer, skal det søkes ved bruk av et eget skjema.
Denne søknaden skal leveres skolen minst to uker før tidspunktet det søkes fri for. Skjemaet
kan lastes ned fra skolens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal
begrunnes. Det er begrunnelsen, og ikke hvilke aktiviteter skolen har på dagsplanen, som er
avgjørende for om søknaden innvilges eller avslås.
Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning
Når eleven er borte fra skolen iht. frisøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke
mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg
inn i etter eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med
utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte
kan ikke påregnes.
Fri ut over 14 dager
Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 14 dager i henhold
til Opplæringslova § 2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lenger tid enn §
2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning.
Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av
sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 211 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon 46 (1997-98) s. 158.
Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går ut over 14 dager, og foreldrene
har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han / hun inn igjen.
Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring.
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