Ikkje offentleg
(Skulenamn)
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KRAV OM AT FRÅVÆR IKKJE VERT FØRT PÅ VITNEMÅLET
Skjemaet skal nyttast kvar gong eleven krev frådrag for fråvær som kjem inn under reglane i § 3-47 forskrift
til opplæringslova. Utfylt kravskjema skal leverast til kontaktlærar fortløpande. Eleven skal ha kopi når kravet er
godkjend og skjema underskrive av rektor.
Eleven sitt namn:

Fødselsdato:

Gruppe:

Kontaktlærar:

Hovudregel (jf. forskrift til opplæringslova §3-47):
”For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein
elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet
dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:
a) helse- og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt
nivå.

Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er
medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja,
krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs
høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset.”
For at fråvær som skuldast helsegrunnar etter
bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på
kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei
legeerklæring som dokumenterer dette. Fråværet må
vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og
med fjerde dagen som kan strykast.
Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på
grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan
fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

Utfyllande opplysningar som gjeld fråvær ved helse- og velferdsgrunnar (punkt a i hovudregelen):
Eg krev at følgjande dag (ar) ikkje vert førde på vitnemålet som fråvær: (fråvær frå og med fjerde dagen)
………………………………..
Legeerklæring er lagt ved.
Utfyllande opplysningar som gjeld anna fråvær: (punkta b, c, d, e og f i hovudregelen):
Sett ring rundt det punktet som passar: b c d e f
Eg krev at følgjande dag (ar) ikkje vert førde på vitnemålet som fråvær:
…………………………………
Dokumentasjon er lagt ved.
Underskrifter:
……………………………………….
underskrift elev

……………………………………….
underskrift kontaktlærar

……………
dato

……………
dato

Kravet er godkjend:
………………………………………
underskrift rektor

……………
dato

