Søknad om fratrekk av fravær på
vitnemålet
Følgende skjema kan brukes for å søke om at fravær ikke blir ført på vitnemålet. Jfr forskrift til
opplæringslova §3-41. Se under.

Jeg/Vi søker om at skissert fravær trekkes fra på vitnemålet for elev:
i klasse

på

Skoleåret
Fraværsdato
f.o.m - t.o.m

skole.

(Inntil 10 dager)
Antall dager Fraværsgrunn
Helsegrunner/Innvilget permisjon

Type dokumentasjon (Ev.
kopi av legeattest
vedlegges)

Dokumentasjon for fraværet er (sett kryss)
levert tidligere
vedlagt

Denne søknaden sendes pr epost til elevens kontaktlærer.
Søknaden må sendes til skolen før vitnemålene produseres. Kontakt skolen for søknadsfrist.

Lovgrunnlag

Forskrift til Opplæringsloven §3-41 har bestemmelser om føring av fravær i grunnskolen:
Fra og med 8. årstrinnet skal alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og
enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.
Eleven eller foreldre kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til vitnemålet. Dette
gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på
vitnemålet:
a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b) Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11*
For at fraværet som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven
legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må være
mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert
risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær
strykes fra og med første fraværsdag. § 3-41.
*§ 2-11. Permisjon fra den pliktige opplæringa.
Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.
Elever som høyrer til et trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til å være borte
fra skolen de dagene trussamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldrene
sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne
undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
Foresatte kan søke om fratrekk for hvert år på ungdomstrinnet. Alt fravær en søker fratrekk for, må
dokumenteres.

