
 

IDRETTSFRAVÆR-TOPPIDRETT 

Alt fravær grunnet idrett skal meldes ifra og godkjennes av skolen. Godkjent idrettsfravær forutsetter 

at halvårsplan og avtaler med klassestyrer/faglærer holdes. Det skal meldes fra så tidlig som mulig til 

din sportssjef og toppidrettsansvarlig. 

Informasjon om eleven: 

Navn: 
 

 

Klasse: 
 

 

Kontaktlærer: 
 

 

Idrett: 
 

 

Klubb: 
 

 

Kontaktperson tlf: 
Trener etc 
 

 

 

Fravær: 

Dato: 
 

 

Kryss av for fravær av 
enkelt timer 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Sett kryss 
for hel dag 

 

Årsak til fraværet: 
 

 

 

Oversikt over prøver og andre vurderingssituasjoner i fraværsperioden: 

Prøver: 
Oppgi fag og lærer 

 

Innleveringer: 
 

 

Annet: 
 

 

 

_____________________________________                     __________________________________ 

Foresatte                                                                                     Elev (over 18 år/hybel) 

Fraværet er godkjent:                            

Fraværet er ikke godkjent:    

 

Dato: __________________________                               WANG Toppidrett   _____________________ 



 

RETNINGSLINJER FOR IDRETTSFRAVÆR 

Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke om idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de 

bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten, bare unntaksvis godkjennes fravær i etterkant. 

Godkjenningen av idrettsfraværet vil avhenge av hva eleven mister av skolearbeid og det idrettslige nivået på 

utøveren. Klassestyrer og faglærere vil involveres for å sikre den faglige oppfølgingen av eleven. Godkjenningen 

av idrettsfraværet vil godkjennes av idrettsadministrasjonen. Eventuelle klager rettes til toppidrettssjefen. 

Eleven skal benytte utarbeidet skjema for søknad av idrettsfravær. Alle felter skal fylles ut. Feil eller mangler er 

å se på som brudd på retningslinjene. Dokumentasjon må leveres dersom idrettsadministrasjon ber om det. 

Følgende retningslinjer skal følges ved søknad: 

1. Benytt skjema for idrettsfravær ved søknad 

2. Fyll ut skjema fullstendig 

3. Elever som bor på hybel kan selv skrive under midlertidig. Skolen vil ved behov hente inn foresattes 

underskrift 

4. Søk så tidlig som mulig. Fraværet skal godkjennes i forkant (senest 1 uke før avreise) 

5. Ved sen informasjon om uttak som medfører fravær kan søknaden leveres i etterkant 

6. Informer klassestyrer og faglærer om fraværet så tidlig som mulig, spesielt ved langtidsfravær eller 

faste ukefravær 

7. Legg skjemaet i hyllen til ansvarlig person i idrettsadministrasjonen 

8. Ikke søkt idrettsfravær er å regne som ordinært fravær og kommer på vitnemålet 

9. Godkjent idrettsfravær kan avhenge av aktiviteter (prøver/ innleveringer/annet på skole 

Årsak til fravær som normalt godkjennes: 

• Internasjonale representasjonsoppdrag 

• Landslagsaktiviteter 

• Nasjonale mesterskap 

• Idrettsskader (akutt behandling) 

Årsak til fravær med gjenstand for vurdering: 

• Klubbaktiviteter 

• Idrettsskader (rehabilitering skal fortrinnsvis legges i treningstiden eller etter skoletid) 

• Annet 

Konsekvenser for eleven ved mislighold av regler for idrettsfravær: 

1. Brudd på retningslinjene for idrettsfravær vil føre til 

- «Ikke godkjent» fravær. Fraværet vil komme på vitnemålet som ordinært fravær 

- Varsel om nedsatt karakter i orden 

2. Gjentatte brudd på retningslinjene kan føre til 

- At eleven mister retten til å søke idrettsfravær inneværende skoleår 

- Nedsatt karakter i orden for eleven 

- Rapport til hjemmet/foresatte/klubb 

- Utvisning fra trening på WANG Toppidrett 

- At eleven kan miste elevplassen ved skolen 


