Alstad ungdomsskole
REGLER FOR FØRING AV FRAVÆR I SKOLEN
§ 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.

Dette betyr:
1) Alt fravær fom. 8. trinn føres på vitnemålet. Det skilles ikke mellom gyldig og ugyldig fravær.
2) Enkelttimer føres, de kan ikke strykes, og kan heller ikke konverteres til hele dager.
3) Elev og/eller foresatte kan kreve inntil 10 dager strøket pr. skoleår for:
a. Fravær som skyldes sykdom kan strykes fom. 4. sykedag. Fravær som skyldes kronisk sykdom eller
funksjonshemming kan strykes fom. dag 1. Dette må dokumenteres med legeerklæring.
b. Innvilget permisjon fra opplæringen jfr. §2-11 i forskriften. Det er kun innvilget permisjon på hele dager som
kan strykes, timesfravær kan ikke strykes.
4) Elev og/eller foresatte kan kreve at årsaken til fravær føres på vedlegg til vitnemål. De må da fremlegge dokumentasjon
på fraværsårsak, f.eks. legeerklæring, innvilget permisjon, erklæring fra tannlege mm.
Det er elevens/foresattes ansvar å sørge for dokumentasjon som må legges ved.
For å få strøket fravær, må skjema for dette samt dokumentasjon, leveres kontaktlærer innen 10. juni hvert skoleår.
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