
 

 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA PLIKTIG UNDERVISNING 
Skole 

 

Elevens navn 

 
Klassetrinn 

Tidsrom for permisjon 

 

Kort begrunnelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og 
tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande 
opplæring.  

       Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til 
grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå 
denne plikta.….. 
       Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. ….. 
       Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg 
for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir 
ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.  
 

§ 2 – 11: Permisjon fra den pliktige opplæringen 
”Når det er forsvarlig,kan kommunen etter søknad,gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker.  
Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke,har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene 
trossamfunnet deres har helgedag.Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i 
permisjonstiden,slik at eleven kan følge med i den almenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute” 
 
Lunner kommune har egne retningslinjer knyttet til loven – her er et utdrag: 

 Elever har ingen rett til permisjon fra pliktig skolegang. Det må derfor leveres egen søknad om dette, og hver 
enkelt søknad vurderes individuelt.. 

 Skolen forholder seg bare til søknader om fri fra foresatte. Samlesøknader fra idrettslag, korps ol. kan ikke 

besvares. I slike tilfeller kan felles info om arrangementet vedlegges søknaden. 

 Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at begge foreldrene underskriver søknaden. 

 Foresatte bør alltid ta kontakt med skolen i god tid før bindende kjøp av ferieturer der elever må ut av ordinær 

undervisning. Søknaden bør sendes skolen minst tre uker før permisjonen er tenkt avviklet for å sikre god 



saksbehandling. 

 Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon inntil 10 skoledager, en grense som er lovfestet og 
ufravikelig. Blir eleven borte fra skolen mer enn 10 skoledager vil resten bli registrert som udokumentert fravær. 
Rektor kan delegere til kontaktlærer å gi fri for kortere perioder.  

 Når skolen vurderer hva som er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på vurderinger knyttet til skolens 
virksomhet. 

 Det er ønskelig at ferieturer i undervisningstiden reduseres så mye som mulig. Det er spesielt uheldig om elevene 

tas ut av undervisningen for ferieturer ved oppstart av nytt skoleår, særlig på 1. trinn og 8. trinn.  

 Søknad om permisjon når eleven skal ha eksamen eller tentamen, under nasjonale prøver, er midt i store 

prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker vil normalt ikke bli innvilget.  

 Søknaden besvares skriftlig av rektor. Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foreldrene. Svaret 
er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter 
mottatt vedtak. Fylkesmannens oppvekst- og undervisningsavdeling fatter endelig vedtak i saken. 
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Foreldrenes underskrift 

Søknaden er innvilget/delvis innvilget/ikke innvilget. Begrunnelse ved avslag: 

 

 

 

 

 

 

 

Sted/dato 

 

Rektor 
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