
 

 

Til elever og foresatte ved Øyer ungdomsskole 
 

 

 

         Øyer 20/9-2011 

 

 

Høsten 2009 ble en ny vurderingsforskrift iverksatt i forhold til både grunnskolen og 

videregående opplæring.  En av endringene i forhold til tidligere var at fravær skulle føres på 

vitnemålet.  For grunnskolen ser paragrafen som omhandler føring av fravær slik ut: 

 

§ 3-41. Føring av fravær i grunnskolen  

Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og 

enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.  

Eleven eller foreldrene kan kreve at fraværsårsaken blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette 

gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på fraværsårsaken. 

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa 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 opplæringslova § 2-11. (Inntil 10 dager) 

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må 

eleven legge fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner 

må vare 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.  

 

Tar også med Opplæringslovens § 2-11 

§ 2-11. Permisjon fra den pliktige opplæringen  

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi eleven permisjon i inntil to uker.  

Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirken har etter søknad rett til å være 

borte frå skolen de dagene deres trossamfunn har hellligdag. Det er et vilkår for retten at 

foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i 

den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.  
 

 

 

 

 



 

Hva betyr dette? 

 
Alt fravær blir altså ført på vitnemålet. Fraværet vises for hvert trinn.  10 dager gyldig fravær 

kan bli strøket for hvert skoleår. 

 

Viktig at man her er klar over at ved sykdom gjelder dette KUN fravær over 3 

sammenhengende dager. Fraværet skal dokumenteres med legeattest. 

 

Fravær etter § 2-11 kan strykes (f.eks ferietur).  

 

Eleven/foresatte er de som kan framsette krav om at gyldig fravær inntil 10 dager skal strykes.  

 

Presiserer igjen at  dette bare gjelder gyldig fravær.  Alt ugyldig fravær blir ført på vitnemålet. 

 

De elevene som har mer enn 10 dagers gyldig fravær i et opplæringsår kan kreve at grunnen 

til fraværet føres i eget vedlegg til vitnemålet.  

 

Kravene om stryking av fravær og eventuell grunngiving av fravær på eget vedlegg til 

vitnemålet framsettes ved å levere nedenstående svarslipp til skolen.  

 

 

Stein Erik Uhlen 

Rektor Øyer ungdomsskole 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Svarslipp: Returneres til kontaktlærer  

 

 

 

Navn:   ___________________________________________     Klasse:_________________ 

 

 

 

 Ja, vi krever at inntil 10 dagers gyldig fravær strykes 

 

 

  Vi ønsker at gyldig fravær utover 10 dager presiseres i eget vedlegg 

 

 

 Nei, vi krever ikke at inntil 10 dagers fravær strykes 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Underskrift elev og foresatte 

 


