Søknad om stryking av fravær
Elevopplysninger og signatur
Elevnavn

Klasse

Kontaktlærer

Sted, dato og underskrift av foresatte

Meldingen gjelder
Første skoledag (dag og dato)

Siste skoledag (dag og dato)

Antall skoledager

Antall timer

Merknad/kommentar til fraværet:

Vedtak

(for skolen)

Kontaktlærer gjør vedtak om fravær kan bli strøket pga helseårsaker, og søker ev. råd hos inspektør. Dersom det meldte fraværet ikke kommer inn under ”10dagers regelen” vil kontaktlærer informerer eleven/foresatte om vedtaket.
Det meldte fraværet skyldes helsegrunner begrunnet i ”10-dagers regelen”. Jfr. § 3-40 i Forskrift til Privatskolelova.

Det meldte fraværet skyldes ikke helsegrunner, begrunnet i ”10-dagers regelen”. Jfr. § 3-40 i Forskrift til Privatskolelova.

Begrunnelse

Dato

Underskrift av kontaktlærer

Veiledning
Dette skjemaet kan benyttes ved melding om å få strøket fravær pga helseårsaker (jfr. § 3-40 i forskrift til Friskolelova).
Sist oppdatert: 06.08.10.
For få fravær strøket av helseårsaker må foresatte til elev sende/levere skjemaet til kontaktlærer senest en uke etter siste
fraværsdag. Fraværet må dokumenteres med legeattest.
Kontaktlærer ser til at fravær som kan godkjennes som helseårsaker strykes.

Utdrag fra

FOR 2006-07-14 nr 932: Forskrift til frikolelova.
§ 3-40. 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 privatskolelova § 3-13.
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.
Endra ved forskrift 7. juli 2010 nr. 1081 (i kraft 1 aug. 2010).

