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Om fraværsgrensen for elever og foresatte








Side 1 av 2

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen
Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som
hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i
faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer
Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen
Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær
Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær
Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men
eleven kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd

Ved sykdom: vi ber dere om å begrense henvendelser til legesentrene



Ta kontakt med legesenteret pr telefon, så vil legesenteret notere at du har ringt
Hvis du trenger dokumentasjon vil du kunne få den datert fra den dagen du ringte (ellers
tilbakedaterer ikke legen dokumentasjon)



Vent til du nærmer deg fraværsgrensen før du skaffer dokumentasjon for sykdom

Dette er ikke fravær – men det skal likevel dokumenteres:






rådgivning på skolen/ med elevtjenesten
møte med PP-tjenesten
organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Fravær som er gyldig når det dokumenteres:








helse- og velferdsgrunner
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
2 – dager religiøs høytid utenom Den norske kirke

Vi gjør oppmerksom på at «velferdsgrunner» også omfatter omsorgsoppgaver, for eksempel for egne
barn.
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Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l. er også
fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen.

Hva er godkjent som dokumentasjon på gyldig fravær?
1. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med erklæring fra
 lege
 fysioterapeut
 tannlege
 psykolog (herunder BUP)
Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller
myndige elever
2. Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av
 politisk organisasjonen
 hjelpeorganisasjon
 ansvarlig for aktiviteten (spør skolen hva som godkjennes)
3. For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt erklæringer fra foreldre
eller myndige elever benyttes.
Rektor kan bruke skjønn ved fravær opp til 15%
I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke
har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og
det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Hvis fraværet overstiger 10 (15) % og du ikke får karakter
Halvårsvurdering: du får fortsatt halvårsvurdering uten karakter som sier hvor du står i faget
Standpunktvurdering: Du får ikke karakter i faget. Du kan gå opp som privatist underveis i skoleløpet
og dermed få førstegangsvitnemål. Hvis det blir klart før fristen til oppmelding kan du ta faget som
privatist samme skoleår.
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Interne referanser

Eksterne referanser
Utdanningsdirektoratets rundskriv om fraværsgrensen

