Fra skoleåret 2016-2017 er det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær.
Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
Kort om fraværsgrensen:
•
•
•
•
•
•

Gjelder fra1. august 2016
Fraværsgrensen gjelder enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
Med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. (Rektor har
mulighet til å bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert
fravær og likevel få karakter. Dette er en unntaksbestemmelse).
Du må ha karakter i alle fag for å bestå videregående opplæring.
Du (og dine foreldre hvis du er under 18 år) skal få et skriftlig forhåndsvarsel hvis du står i fare
for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
Følg nøye med på ditt registrerte fravær og gi beskjed til kontaktlærer/klassestyrer umiddelbart
hvis du mener at det er registrert feil fravær på deg.
Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær
dersom du er borte på grunn av en rettighet du har etter friskoleloven. Det kan f.eks. være
rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med rektor i forkant.
Det samme gjelder hvis du kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og
velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt
eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. Se forskrift til friskolelova § 3-46.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932
Forutsetningen er hele tiden at lærer har vurderingsgrunnlag.
Dersom fravær ikke skal telle med på fraværsgrensen, må du dokumentere det. Dette gjelder
fravær knyttet til: helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid
(f.eks. deltakelse i leteaksjoner via humanitære organisasjoner), lovpålagt oppmøte,
representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks. idrett eller kultur), religiøse høytider for
elever som er medlem av andre trossamfunn.
Eksempler på godkjent dokumentasjon for fravær som ikke skal telle med i beregningen:
•
•
•
•
•

Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig.
Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon.
Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en hjelpeorganisasjon e.l.
Fravær av velferdsgrunner, f.eks. begravelser, kan normalt dokumenteres med erklæring fra
foresatte
Idrettsfravær innvilges etter søknad og dokumenteres med skjema for innvilget
idrettsfravær.

Les hele rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finnregelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Søknad om fratrekk av fravær på kompetansebevis/vitnemål:

Søknadsskjema skal leveres til kontaktlærer/klassestyrer innen oppgitte frister
i skjemaet.
For inntil sammenlagt 10 dager i et skoleår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom de dokumenterer at fraværet skyldes grunner som oppgitt i
friskoleloven §3-46 bokstav a til g. For fravær av helsemessige grunner, er det bare fravær med
varighet utover tre dager som kan unntas fra føring på vitnemålet og da kan bare fraværet fra 4.
dag trekkes fra. Kronisk syke eller funksjonshemmede er unntatt fra denne regelen.

