
 
  

 

          

TIL FORELDRE/FØRESETTE FOR ELEVAR 

VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE 

 

 

INFORMASJON OM FØRING AV FRÅVÆR I GRUNNSKOLEN 

 

Føresette kan søkje om fråtrekk, for inntil 10 dagar, for kvart år på ungdomsskolen. All fråvær 

ein skal søkje fråtrekk frå, må dokumenterast. Ein kan ikkje gjere om enkelttimar til heile 

dagar.  

 

Kravet om at fråvær ikkje skal førast på vitnemålet, bør leverast skolen i forbindelse med 

fråværet, og seinast innan 1. mai det skoleåret dokumentasjonen gjeld for. Det presiserast at 

det må kome eit krav frå foreldre, det blir ikkje gjort automatisk av skolen.  

 

Vidare må elevar og foreldre som vil ha vedlegg om årsak til fråvær, sjølve fremje dette 

kravet til skolen, og dokumentere årsak. Frist 1. mai.   

 

Lovgrunnlag: 

 

Forskrift til Opplæringslova § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen 
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. 

Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. 

 

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når 

eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. 

 

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. 

 

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: 

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar 

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11. 

 

  

 

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei 

legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar 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. 

 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål om dette.  

 

 

Åkra ungdomsskole, den 25.august 2019. 

 

 

Jane Vold Fosen 

Rektor     

   

Åkra ungdomsskole 
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