SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN
Friskolelova § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to
veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er
enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven kapittel 1, § 2. Departementet er klageinstans.
Vi søker med dette
permisjon for vår datter\
sønn fra WANG Ung

Elevens navn:

f.o.m.

t.o.m.

Klasse:

Adresse:
Årsak:

Dato: ______________

Underskrift foresatte: _________________________

Skolens uttalelse
Søknaden innvilges (foresatte er ansvarlig for undervisningen i permisjonstiden)
Søknaden avslås
Årsak:

Dato:_____________

_____________________
Underskrift rektor

Vi gjør oppmerksom på at dersom en elev søker permisjon fra skolen i mer enn to uker, vil eleven anses som utskrevet fra skolen i hele
permisjonstiden. Eleven må innskrives på nytt ved tilbakekomst. Dette er et enkeltvedtak, og kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven §
28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket. En eventuell klage kan rettes til WANG Ung. Dersom
skolen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli videresendt til endelig klageinstans som er Fylkesmannen i
Vestfold. Klagen sendes via skolen.
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ELEVPERMISJON
WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og
følge skoleruta.
Ved permisjoner og fravær som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fraskriver eleven
(eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til grunnskoleopplæring for en periode
tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i
perioden. Elevens opplæringsplikt gjelder imidlertid uavkortet. Det er skolens ansvar å
vurdere om og føre tilsyn med at plikten blir oppfylt.
Skolefri kan innvilges for enkelttimer og for 1 dag av kontaktlærer. For flere dager skal
søknad stiles til rektor. Rektor kan innvilge permisjon inntil to uker (10 undervisningsdager)
pr. år.
Rektor innhenter opplysninger fra kontaktlærer før svar blir gitt og avgjør så søknaden.
Elevene har ikke lovfestet rett til permisjon. Tvert imot sier loven at rektor før permisjonen
innvilges, skal vurdere om det er forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. Til grunn for
slik vurdering vil være:
- om eleven har hatt permisjon før
- om eleven går glipp av viktig undervisning og/eller prøver, tentamen, eksamen (det
blir absolutt ikke gitt permisjon ved skriftlig og muntlig eksamen)
- hvilke opplevelser eleven kan få i permisjonstida og hvilket utbytte hun/han kan få
av dette

Søknadsfrist 14 dager før permisjonen begynner
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