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Informasjon om fraværsføring på vitnemålet 

Det er bestem at alt fravær fra ungdomsskolen skal føres på vitnemålet. Bestemmelsen er kommet 

fordi det er en tydelig sammenheng mellom stort fravær og frafall fra videregående opplæring. Av 

samme grunn er skolene bedt om å være tilbakeholdende med å gi permisjoner. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-41 sier følgende om føring av fravær: 

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

Elevene eller foreldrene kan kreve at årsaka til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette 

gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. 

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på 

vitnemålet: 

a) Fravær som skyldes helsegrunner f.o.m. 4. dag. Legeerklæring nødvendig. 

b) Innvilget permisjon som kan dokumenteres. 

 

For å få en god praksis på Froland skole gjelder nå følgende: 

 Normalt vil det ikke bli gitt permisjon i perioder med terminprøver og eksamen, dvs. i tiden 

15/11-20/12 og 17/5-17/6. 

 For 10.trinn vil det normalt ikke bli gitt permisjon i vårhalvåret, da dette er en periode med 

mye repetisjon og prøver av forskjellige slag. 

 Det må søkes for hvert skoleår, 8. 9. og 10.trinn, for å få fjernet inntil 10 dager på 

vitnemålet. Søknaden må være levert på skolen før 17.mai hvert år. (Det kan gis unntak fra 

dette ved dokumentert sykdom etter 17.mai.) Nødvendig dokumentasjon (kopi av innvilget 

permisjon eller legeerklæring) skal legges ved. Datoene det søkes om, må være opplyst i 

søknaden. 

 Ønskes vedlegg til vitnemålet der årsaken til høyt fraværet er beskrevet må dette leveres 

før 17.mai. (Eks. legeerklæring, kronisk sykdom, m.m.) 

 



Søknad om reduksjon av fravær ført på vitnemålet 

 

Melding til Froland skole.    Leveres skolen innen 17.05. 

 

         For   _____________(elevens navn og fødselsdato)  

ber vi om at: 

                dagers fravær ikke føres på vitnemålet, se vedlagte dokumentasjon.                   

Gjelder for følgende datoer:  

__________________________________________________________ 

 

   Årsakene til fravær skrives på et vedlegg til vitnemålet, se vedlagte dokumentasjon. 

       

          Dato: 

         Underskrifter:  

 

 

                     Foreldre/foresatte    Eleven   

 


