Fraværsgrense 10% - gjelder timefravær i enkeltfag
Hvis du har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fravær som kan unntas fra 10% fagfraværsgrense med dokumentasjon

Rettigheter etter
opplæringsloven

Unntak
Besøk hos rådgiver
Møte med PPT (Pedagogisk
Psykologisk Tjeneste)
Organisert studiearbeid som er avtalt
med faglærer på forhånd
Avtalt samtale med
rektor/administrasjon/andre ansatte
ved skolen.
Elevrådsarbeid
Legetime
Tannlegetime
Time hos BUP (Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
Time hos helsesøster
Helsegrunner

Helse- og
velferdsgrunner

Annet

Kronisk sykdom
Under utredning eller oppfølging for
udiagnosert sykdom
Annen sykdom som gjør det lite
hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig
for hvert tilfelle
Omsorg for egne barn
Deltakelse i bryllup, konfirmasjon,
dåp, begravelse i nær familie (inntil 1
dag)
Alvorlig sykdom og dødsfall i nær
familie gir anledning til fravær
utover 1 dag etter individuell
vurdering
Tiltak/arrangement i skolens regi
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på
nasjonalt eller internasjonalt nivå,
f.eks. idrett
Religiøse høytider utenom Den
Norske Kirke (inntil 2 dager)

Dokumentasjonskrav
Husk å få med dokumentasjon
Husk å få med dokumentasjon
Skriv en søknad om selvstendig studiearbeid og
gjør avtale med faglærer.
Husk å få med dokumentasjon

Dokumentasjon fra
elevrådsleder/elevrådskontakt/evt. leder/Rektor
Må dokumenteres enten med timekort, SMS
(om timen er bestilt med mobiltelefon) eller
kvittering for betalt time
Husk å få dokumentasjon på at du har vært der
Legeerklæring eller dokumentasjon fra annen
sakkyndig. F.eks fysioterapeut, tannlege eller
psykolog (BUP)
Erklæring fra sakkyndig som sier at du er under
utredning, oppfølging e.l. som vil medføre
fravær fra skolen
Når slik erklæring er levert kan foresatte eller
myndige elever i ettertid levere egenmelding
Egenmelding
Melding fra foresatte eller myndige elever

Må dokumenteres med godkjenning fra
avdelingsleder/Rektor
Dokumentasjon
Dokumentasjon
Dokumentasjon
Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumentasjon bør legges frem snarest og helst fra første fraværsdag. Kontaktlærer tar vare på
dokumentasjonen.
OBS: Kjøretimer er ikke godkjent som unntak i 10%-grensen.

Her er en tabell som viser eksempler på fraværsgrenser for de ulike årstimetallene
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