IDRETTSFRAVÆR – TOPPIDRETT OSLO
Idrettsfravær skal søkes om og godkjennes av skolen. Godkjent idrettsfravær forutsetter at
retningslinjene for idrettsfravær er opprettholdt. Se baksiden!

Informasjon om eleven:
Navn:
Klasse:
Kontaktlærer:
Idrett:
Ansvarlig trener for
idrettsfraværet:

Telefonnummer til
ansvarlig trener for
idrettsfravær:

Fravær:
Dato:
Kryss av for hvilke
skoletimer:

1

2

3

4

5

6

7

Årsaker til fraværet:

8

Kryss av
for hel
dag:

Oversikt over prøver, innleveringer og presentasjoner i fraværsperioden:
Prøver (oppgi fag og lærer):
Innleveringer eller
presentasjoner (oppgi fag
og lærer):
NB! Alle punkter MÅ fylles ut

Foresatte

Elev (over 18 år)

Fraværet er godkjent:
Fraværet er ikke godkjent:

Dato:

WANG Toppidrett (sportssjef/trener)
___________________________________
Daglig leder

RETNINGSLINJER FOR IDRETTSFRAVÆR
Alle elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den
idretten de bedriver.
Godkjenning av idrettsfravær vil avhenge av hva eleven mister av skolearbeid og det idrettslige
nivået på utøveren. Kontaktlærer og faglærere vil involveres for å sikre den faglige
oppfølgingen av eleven. Godkjenning av idrettsfraværet vil gjøres av sportssjef/trenere i
samarbeid med idrettsadministrasjonen. Eventuelle klager rettes til toppidrettssjefen.
Eleven skal benytte dette skjema for søknad om idrettsfravær. Alle felter skal fylles ut. Feil eller
mangler er å se på som brudd på retningslinjene. Dokumentasjon må leveres dersom
idrettsadministrasjonen ber om det.

Følgende retningslinjer skal følges ved søknad:
1. Benytt skjema for idrettsfravær ved søknad
2. Fyll ut skjema fullstendig og husk underskrift (for elever under 18 år må foresatte skrive
under)
3. Elever som bor på hybel kan selv skrive under når fullmakt fra foresatt foreligger.
4. Søk så tidlig som mulig, fraværet skal godkjennes i forkant.
5. Gjør avtale med kontaktlærer og faglærere om alternativt skolearbeid i fraværstiden i
forkant av fraværet.
6. Søknadsskjema leveres på kontoret for behandling og godkjenning av
rektor/daglig leder.
7. Ikke søkt idrettsfravær er å regne som ordinært fravær og kommer på
vitnemålet.
8. Om idrettsfravær blir godkjent kan avhenge av aktiviteter på skole (prøver, innleveringer,
m.m.)

Årsak til fravær som normalt godkjennes:






Internasjonale representasjonsoppdrag
Landslagsaktiviteter
Nasjonale mesterskap
Konkurranser på elitenivå
Organisert trening på elitenivå i regi av klubb, krets og forbund

Andre årsaker vurderes enkeltvis.
Konsekvenser for eleven ved mislighold av reglene for idrettsfravær:
1.




Brudd på retningslinjene for idrettsfravær vil føre til
Konsekvenser ihht. skolens ordensreglement
”Ikke godkjent” fravær, fraværet vil komme på vitnemålet som ordinært fravær
Varsel om nedsatt karakter i orden

2. Brudd på retningslinjene kan også føre til
 Eleven mister retten til å søke idrettsfravær i inneværende skoleår

