Den nye fraværsgrensen på 10 % - gjelder timefravær i enkeltfag
Hvis du har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett
til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
Alt fraværet teller med, unntakene finner du i tabellen under. Merk deg dokumentasjonskravene.
Unntak

Dokumentasjonskrav

Besøk hos rådgiver
Rettigheter etter
opplæringsloven
Fraværet kommer heller
ikke på vitnemålet

Møte med Pedagogisk- psykologisk
tjeneste (PPT)
Organisert studiearbeid som er
avtalt med faglærer i forkant
Avtalt samtale med rektor eller
andre ansatte

Husk å få med dokumentasjon

Elevrådsarbeid

Dokumentasjon fra elevrådsleder/avdelingsleder/rektor

Legetime
Tannlegetime
Time hos BUP (Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

Må dokumenteres enten med timekort,
SMS (hvis timen er bestilt med mobiltelefon), eller kvittering for betalt time.

Time hos helsesøster
Helsegrunner
Helse- og
velferdsgrunner
Fraværet telles med på
vitnemål. Unntak 10dagersregelen

Kronisk sykdom
Under utredning eller oppfølging for
udiagnostisert sykdom
Annen sykdom som gjør det lite
hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig
for hvert enkelt tilfelle
Omsorgsoppgaver for egne barn
Deltakelse i bryllup, konfirmasjon,
dåp, begravelse i nær familie (inntil 1
dag) Alvorlig sykdom og dødsfall i nær
familie gir anledning til fravær utover 1 dag
etter individuell vurdering.

Annet
Fraværet telles med på
vitnemål. Unntak 10dagersregelen

Husk å få med dokumentasjon fra
rådgiver om at du har vært der.
Husk å få med dokumentasjon fra PPTrådgiver om at du har vært der
Fyll ut skjemaet: søknad om selvstendig
studiearbeid og gjør avtale med
faglærere.

Husk å få med dokumentasjon på at du
har vært der.
Legeerklæring eller dokumentasjon fra
annen sakkyndig. F.eks. fysioterapeut,
tannlege eller psykolog (herunder BUP)
Erklæring fra sakkyndig som sier at du er
under utredning, oppfølging e.l. som vil
medføre skolefravær
Deretter egenmelding fra foresatte for
umyndige eller deg selv, hvis du er
myndig
Dokumenteres med egenmelding
Melding fra foresatte eller myndige
elever

Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Representasjon i arrangement på
nasjonalt eller internasjonalt nivå,
for eksempel idrett

Erklæring eller bekreftelse fra en
organisasjon, for eksempel politiske
organisasjoner, hjelpeorganisasjoner
eller idrettsorganisasjoner.

Lovpålagt oppmøte (sesjon eller møte i retten)

Dokumentasjon fra forsvaret eller
domstolen

Religiøse høytider – utenom Den
norske kirke. Inntil to dager

Dokumentasjon fra menighet

Dokumentasjon bør vises frem fra første fraværsdag. Kontaktlærer oppbevarer dokumentasjonen.
OBS! Kjøretimer er IKKE godkjent i 10 % -unntaket.
Skolens fraværsreglement finner du på skolens hjemmeside.
Rundskriv om fraværsgrense: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

26.09.16

Kristiansund videregående skole

