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Fravær skal føres på vitnemålet fra og med 8. årstrinn. Fraværet føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer 
kan ikke konverteres til hele dager.  
 
Les mer om fraværsføring i rundskriv fra udir som er gjengitt i sin helhet nedenfor.  
 
Søknad om permisjon og melding om fravær finnes på kommunens hjemmeside.  
   
 

 

 

 

Rundskriv Udir-1 – 2010 

Dato: 11.08.2010 

 

 

 

§ 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. 

 

Merknader til § 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen 

Bestemmelsen er ny og har sammenheng med St.meld. nr. 31 (2007–2008), hvor 
Kunnskapsdepartementet varslet at fravær også skulle føres på vitnemålet for grunnskolen som 
et tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring. Det påpekes at bestemmelsen 
omhandler dokumentert og ikke dokumentert fravær. Enten kan årsaken til fraværet 
dokumenteres og eventuelt være av en slik karakter at det faller inn under ett av unntakene fra 
at fravær skal føres eller, så kan det ikke dokumenteres. Fravær er fravær, men 
dokumenteringen av årsaken kan ha noen konsekvenser for føringen av fraværet på vitnemålet. 
Dette innebærer at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær. Paragraf 3-41 er endret1.8.2010.  
Endringene innebærer blant annet en reduksjon i antall dager som kan kreves ikke 
ført på vitnemålet og skjerpede krav til dokumentasjonen av fravær som skyldes helsemessige grunner. 
 
Paragraf 3-41 første ledd fastsetter at alt fravær fra 8. årstrinn skal føres på vitnemålet. Dette 
fraværet skal føres i dager og timer, og det er ikke adgang til å konvertere timer til dager. Dette 
fremgår av § 3-41 første ledd siste punktum. Timefravær sier noe annet enn dagfravær. Det er 
viktig at lærerne har et forsvarlig system for registrering av fraværet, og at læreren melder 
dette videre til kontaktlæreren, som har oversikten over den enkelte elevs totale fravær. Fravær 
til og med 7. årstrinn skal ikke føres på vitnemålet. Det vil være en innføringstakt for denne 
bestemmelsen. Fravær som er ført før bestemmelsen trådte i kraft (1.8.2009), skal ikke føres på 
vitnemålet. Det er kun fravær ført etter dette tidspunktet som det er hjemmel for å føre på 
vitnemålet. Dette innebærer at det første kullet som det skal føres fravær for på alle årstrinn på 
ungdomstrinnet, er de som går ut av 10. årstrinn våren 2012. Noen skoleeiere valgte å benytte 
seg av den frivillige ordningen for føring av fravær opplæringsåret 2008/2009. Dette fraværet 
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kan eventuelt føres på vitnemålet. Det understrekes at skoleeieren må informere 
elevene/foreldrene om reglene for føring av fravær. 
 
Paragraf 3-41 annet ledd gir eleven rett til å kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til 
vitnemålet. Årsaken skal ikke føres direkte på vitnemålet. Det er eleven/foreldrene som har 
ansvaret for å fremskaffe dokumentasjon av årsaken til fraværet. Det understrekes at 
eleven/foreldrene selv må kreve at årsaken føres på et vedlegg til vitnemålet. Det er ikke 
skolens ansvar å be elevene om dokumentasjon, men skolen må informere eleven/foreldrene 
om bestemmelsene i § 3-41. Paragraf 3-41 annet ledd gir ikke adgang til at dokumentert fravær 
ikke føres, men til at årsaken til fraværet kan føres på et vedlegg til vitnemålet. I de tilfellene 
hvor eleven/foreldrene fremskaffer dokumentasjon, må skolen sørge for at denne 
dokumentasjonen oppbevares på en måte som ikke er i strid med personopplysningsloven. 
Mange av de opplysningene som er relevante her, kan tenkes å være sensitive opplysninger. 
 
Paragraf 3-41 tredje ledd sier noe om når dokumentasjonen må forelegges. Dokumentasjonen 
skal, så fremt det er mulig, legges frem på forhånd. For permisjoner vil dette ikke være et 
problem, siden det skal søkes i forkant, jf. opplæringsloven § 2-11. For sykdom og lignende må 
dokumentasjonen legges frem snarest mulig etter at eleven er tilbake på skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragraf 3-41 fjerde ledd regulerer fravær som det kan kreves at ikke føres på vitnemålet, 
dersom årsaken til fraværet dokumenteres. Det maksimale antallet dager som kan kreves ikke 
ført på vitnemålet er avgrenset til 10 dager i løpet av et opplæringsår. Antall dager er redusert 
fra 14 dager til 10 dager med virkning fra 1.8.2010. Denne avgrensningen gjelder for både 
dokumentert fravær og permisjon. Dette skal forstås som 10 dager til sammen og ikke 10 dager 
per årsak. Det er ikke adgang til å konvertere timer til dager. Årsakene til at fravær kan kreves 
ikke ført, er listet opp i fjerde ledd bokstav a og b. I grunnskolen er det kun to typer 
dokumentert fravær: dokumentert fravær av helsemessige grunner og innvilget permisjon etter 
opplæringsloven § 2-11. Bakgrunnen for at det kun er disse to årsakene som godtas i 
grunnskolen, er elevens opplæringsplikt. Opplæringsplikten medfører at eleven skal delta i 
opplæringen, og dersom eleven skal være borte fra opplæringen, skal foreldrene ha søkt om 
permisjon, jf. opplæringsloven § 2-11. Dette fremkommer av Ot.prp. nr. 46 (1997–1998) side 
35. Fravær av helsemessige grunner er også inkludert siden det i praksis vil være umulig å søke 
om permisjon for sykdom i forkant av sykdommen. Dersom eleven ønsker å være borte fra 
opplæringen på grunn av noe som ikke er helsemessige grunner, må foreldrene søke om 
permisjon, jf. opplæringsloven § 2-11. Når det gjelder helsemessige årsaker er kravet til gyldig 
dokumentasjon og føring av fraværet nærmere regulert i § 3-41 femte ledd, se nedenfor. Det 
andre grunnlaget for at fravær skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet er permisjon fra 
opplæringen. Foreldrene kan søke om permisjon i løpet av et opplæringsår som totalt overstiger 

10 dager så lenge dette er forsvarlig. Dette reguleres av opplæringsloven § 2-11. Men det som 
eventuelt overstiger 10 dager, skal føres på vitnemålet. Det understrekes i denne forbindelse at 
eleven og foreldrene eventuelt kan kreve at årsaken til fraværet føres på vitnemålet, dersom 
årsaken dokumenteres, jf. annet ledd. Eksempler på permisjon vil være permisjon i forbindelse 
med helligdager for elever som ikke er medlem av den norske statskirke, jf. § 2-11 annet ledd. 
Det kan også være at eleven skal til tannlegen eller legen eller i begravelse, eller delta i arbeid 
som tillitsvalgt etc. For at fravær som skyldes innvilget permisjon skal kunne kreves ikke ført på 
vitnemålet må fraværet være av minst en dags varighet. Permisjon i enkelttimer kan ikke 
strykes. Det er i opplæringsloven § 2-11 ikke angitt noen øvre grense for antall fraværsdager, 
men det kan maksimalt gis 14 dager sammenhengende permisjon per permisjonssøknad. Totalt 
sett vil vurderingen være om det er forsvarlig å innvilge permisjonen. Her vil også antall dager 
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eleven har fått innvilget permisjon fra opplæringen i løpet av et år, spille inn i vurderingen. Det 
minnes om at rektor ikke kan innvilge permisjon i mer enn 14 dager sammenhengende. Det 
understrekes at årsakene til fravær som elever i videregående kan kreve at ikke føres på 
vitnemålet dersom de kan dokumenteres i § 3-47, vil kunne fanges opp av permisjonsreglene 
for grunnskolen. Vilkåret er da at foreldrene har søkt om permisjon, og at permisjon er innvilget, 
jf. opplæringsloven § 2-11. Utdanningsdirektoratet vil også påpeke at dersom elevens rett til 
individuell utdannings- og yrkesrådgivning eller sosialpedagogisk rådgivning oppfylles i en time, 
er dette ikke å regne som fravær. Eleven har etter opplæringsloven § 9-2 og forskriften kapittel 
22 rett til individuell rådgivning. Rådgiver må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at 
eleven i den aktuelle timen er hos rådgiver. Et eksempel på skoleadministrative gjøremål som 
heller ikke i grunnskolen er fravær er elevrådsarbeid. 
 
Paragraf 3-41 femte ledd er nytt per 1.8.2010. Leddet presiserer kravene til at fravær som 
skyldes helsegrunner skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet. I § 3-41 femte ledd første 
punktum er kravet til hva som er godkjent dokumentasjon av fravær som skyldes helsegrunner 
skjerpet. Alt fravær som skal unntas fra føring på vitnemålet må dokumenteres av en person 
med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. For sykdomsfravær betyr dette et krav om 
legeerklæring. Begrepet legerlæring er anvendt siden elever i prinsippet ikke sykemeldes, men 
skjemaer for sykemelding eller liknende som brukes knyttet til arbeidstakere vil være 
tilstrekkelig dokumentasjon. Det understrekes i femte ledd første punktum at det er 
eleven/foreldrene som må legge frem en legeerklæring for at fraværet skal kunne kreves ikke 
ført. For elever som er kronisk syke, langvarig syke eller funksjonshemmede kan en 
legeerklæringer som dokumenterer dette legges til grunn. 
Paragraf 3-41 femte ledd annet punktum fastsetter at det bare er fravær av helsegrunner med 
varighet utover tre dager som kan unntas føring på vitnemålet. Dette innebærer at det bare er 
fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes i disse tilfellene og at kortere fravær som 
skyldes helsemessig fravær ikke vil kunne kreves ikke ført på vitnemålet. I femte ledd siste 
punktum er det er unntak fra regelen i femte ledd annet punktum for elever som er kronisk syke 
eller funksjonshemmede dersom de har en dokumentert risiko for fravær som skyldes 
sykdommen eller funksjonshemmingen. Med ”dokumentert risiko” for fravær menes det at 
eleven legger frem en legeerklæring hvor dette fremgår. I disse tilfellene kan fravær fra første 
dag kreves ikke ført på vitnemålet. At korttidsfravær ikke skal føres gjelder ikke innvilget 
permisjon etter opplæringsloven § 2-11 på ungdomstrinnet. Her skal fravær fra første dag 
kunne unntas fra føring på vitnemålet. 


