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OPPFØLGING AV FRAVÆR FOR ELEVER VED ALVDAL BARNESKOLE
VISJON:
Fokus på fravær/nærvær fordi:
 Viktig at eleven kommer på skolen. Mye som foregår både faglig
og sosialt
 Eleven blir savnet om han/hun ikke er her. Alle har en viktig plass
å fylle
 Oppfølging av fravær er forebyggende
 Vi må sammen jobbe for å forhindre unødig fravær – hvis ikke
kan det få store konsekvenser for elevens videre skolegang og
arbeidsliv
 Det føres fravær for alle elever, daglig. Føres i Visma Flyt skole
 Ved fravær overstigende 10 % (20 skoledager), tas det kontakt
med foreldre. Eget møte der helsesøster deltar kan avtales.
Årsaker til fraværet blir sjølsagt vurdert før det tas kontakt.
Alternativt: Kontaktlærer innkaller foresatte for å drøfte elevens
fravær så snart lærer er bekymret for fraværet.
Ved søknad om fritak fra pliktig undervisning:
«Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven
permisjon i inntil to veker. ……Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for
nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den
allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute»
Inntil videre ønsker Alvdal barneskole å praktisere følgende retningslinjer for
permisjon:
- Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte
permisjon i inntil to uker. Søkes på skjema som ligger på kommunens
hjemmeside
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- Kontaktlærer kan innvilge fri 1-3 dager. Utover dette fattes det
administrativt vedtak
- Enkeltdager i forbindelse med helgedager til registrert trossamfunn
elevene tilhører gis etter samlet søknad fra foresatte ved begynnelsen
av hvert semester
- Når permisjon er innvilget, plikter foreldrene å sørge for at eleven får
kompensert for tapt undervisning
- Skolen har ingen plikt til å planlegge og tilrettelegge særskilt for
elevens undervisning i permisjonstida. Foreldre og eleven har ansvar
for å følge opp det som er tapt i tida eleven har vært permittert. Man
må derfor påregne å jobbe ekstra i forkant eller etterkant av
permisjonen, slik at det oppleves greit å komme tilbake. Klassens
uke/periodeplaner er et godt hjelpemiddel ift. dette - i den grad de er
utarbeidet for det aktuelle tidsrom
Opplæringslovens bestemmelse om i § 2-11 om maksimal permisjonstid på to
uker er ufravikelig. Søknader av større omfang enn dette skal avslås, evt. gis
permisjon for deler av det omsøkte.
I hvert tilfelle vil det bli gjort en konkret vurdering av om det er forsvarlig å
innvilge permisjon. Av den grunn må det påregnes fem virkedagers
saksbehandlingstid.
Det er svært ønskelig at det søkes om permisjon/tas kontakt med skolen før
evt. tur er bestilt og eleven er innstilt på å få permisjon.
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