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Foreldre/foresatte

Rett til fritak fra aktiviteter i opplæringen.
Høsten er forhåpentligvis en hektisk, god og aktiv periode både hjemme og på skolen.
Tradisjonene og aktivitetene er mange og forskjellige. Heldigvis er spennvidden i normale
aktiviteter svært stor. I respekt for dette mangfoldet, prøver skolen selv og i samarbeid med
andre lokale institusjoner, å legge til rette for aktiviteter som er inkluderende. Men det er
naturligvis vanskelig å få til for alle, alltid.
Derfor er det viktig at foreldre/foresatte får god informasjon om kommende aktiviteter og slik
gis mulighet til å vurdere innholdet. Informasjon vil finnes på ukeplaner, aktivitetsplan for
halvårene (nettet), samtale med kontaktlærer og diverse skriv til foreldre/foresatte. Hvis en
ønsker fritak fra aktiviteter, er det viktig å gi melding om fritak til skolen ved rektor.
Meldingen skal være skriftlig og inneholde følgende:
 Elevnavn og fødselsdato
 Klasse
 Hvilken aktivitet det gjelder
 Tidspunkt (en dag/flere dager/faste ukedager/perioder)
 Dato og underskrift

Vi gleder oss til resten av året!

Med vennlig hilsen

Magne-Ove Lyngstad
Rektor

Vedlegg:
Kopi:
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RETT TIL FRITAK FRA AKTIVITETER I OPPLÆRINGEN
Etter Opplæringsloven §2-3a skal skolen vise respekt for elever og foreldre sine
religiøse og filosofiske overbevisninger, og sikre alle elever sin rett til likeverdig
opplæring.
Elever har rett til fritak fra de aktivitetene i opplæringen som de ut fra egen religion
eller eget livssyn opplever som utøvelse av annen religion, eller tilslutning til et annet
livssyn. På same grunnlag har elever rett til fritak fra aktiviteter de opplever som
støtende eller krenkende.
Loven gir ikke rett til fritak fra opplæring i de ulike emnene i læreplanen for fag.
Skolen skal tidlig gi god informasjon om innhold i læreplaner og om aktiviteter knyttet
til disse planene.
Retten til fritak fra aktiviteter er ikke avgrenset til fag, men gjelder alle aktiviteter i
skoletid, eller i tid som blir regnet som skoletid. I slike tilfeller skal skolen gi tilbud om
alternative aktiviteter.
Etter melding om fritak, skal skolen gjennomføre fritaket, og gi tilpasset alternativ
opplæring innenfor de rammene som læreplanen setter.
For elever under 15 år, gir foreldrene melding om fritak. Elever som har fylt 15 år, gir
selv melding om fritak. Det er ikke krav om å oppgi grunn for meldingen, og den skal
ikke sendes som søknad.
En kan gi melding om fritak gjennom hele skoleåret. Meldingen skal sendes skriftlig
til rektor på skolen.
Krav til melding om fritak:
Elevnavn og fødselsdato
Klasse
Hvilken aktivitet det gjelder
Tidspunkt, (en dag/flere dager/faste ukedager/perioder)
Dato og underskrift

Dersom skolen ikke godtar melding om fritak fra aktiviteter, kan foreldre, og elever
over 15 år, klage på avslaget. Klagesaken skal skolen følge opp etter regler om
enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Klagen skal sendes til rektor på skolen.
Alle foreldre og elever skal hvert år få skriftlig melding om retten til fritak fra
aktiviteter i opplæringen.
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