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A. Informasjon om fravær i skolen i Lunner 
Regelverket om rett og plikt til grunnskoleopplæring finnes i opplæringsloven § 2-1. "Barn 

og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ei offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikta kan ivaretakast gjennom 

offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring."   

(…) 

"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 det." 

 

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring. Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på tre 

forskjellige måter:  

 

1. offentlig grunnskole  

2. privat hjemmeundervisning  

3. privat grunnskole 

 

Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan retten og plikten til 

grunnskoleopplæring oppfylles, men foreldrene har ikke rett til å velge en kombinasjon av 

disse måtene.  

 

 



 

Fravær i grunnskolen 

Permisjon/fri fra opplæring er regulert i opplæringsloven § 2-11.  «Når det er forsvarleg, 

kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til 

å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. 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.» 

  

Opplæringsplikten medfører at eleven i utgangspunktet skal delta i opplæringen. 

Kommunen eller rektor kan gi en elev permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker 

(10 skoledager). Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven permisjon. Rektor kan 

ikke gi permisjon ut over to uker av gangen. Dersom foreldrene ønsker å ta barna sine ut 

av skolen lengre enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om privat 

hjemmeundervisning. Ved søknad om permisjon benyttes kommunens eget skjema – 

«Søknad om permisjon fra pliktig undervisning» som ligger på kommunens og skolenes 

hjemmeside. 

 

Dokumentert og udokumentert fravær 

Fravær i grunnskolen kan deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det er to 

fraværsgrunner som godtas i grunnskolen. 

 

Dokumentert fravær 

1. Fravær av helsemessige grunner (eleven er syk eller skadet) Når eleven er borte på 

grunn av helsemessige årsaker, er melding fra foreldrene gyldig dokumentasjon. Skolen 

kan kreve legeerklæring for langvarig fravær, og foreldre og elever kan kreve at 

sykdomsfravær ikke føres på vitnemålet. (For at fravær i inntil 10 dager som skyldes 

helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem legeerklæring. Dette gjelder 

dersom fraværet har vart i mer enn tre dager. Skolen gir egen informasjon om dette) 

2. Permisjon innvilget av skolen. Dersom eleven skal være borte, skal foreldrene ha søkt 

om permisjon. Permisjon søkes på eget skjema og må leveres i så god tid at den kan 

behandles forsvarlig. Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at begge 

foreldrene underskriver søknaden. 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. Skjema og retningslinjer ligger på skolens og kommunens hjemmesider 

 

Udokumentert fravær  

1. Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om  

2. Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for  

 



Ved udokumentert fravær der eleven ikke møter på skolen uten at skole har fått beskjed, 

plikter skolen å sette i gang undersøkelse. I denne sammenhengen kan kommunens 

hjelpeapparat som helsesøster, PPT eller barnevern bli koblet inn. Ved langvarig fravær 

der foreldre/foresatte ikke bidrar til å oppfylle elevens rett til grunnskolegang, anviser 

lovverket muligheten for politianmeldelse og straff. 

 

Presiseringer   

 Vurdering av forsvarlighet – Oppl § 2.1: «Når det er forsvarleg kan skolen…» 

o Skolen tar stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som 
er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen. Relevante 
momenter er:  

 - Om og i hvilken grad eleven får opplæring i permisjonstiden  
 - Elevens faglige status og utvikling 
 - Skolens planlagte undervisningsopplegg i permisjonstiden  
 - Elevens permisjonshistorikk (et stort antall kan gjøre ny permisjon 

uforsvarlig)  

 Tegn på alvorlig fraværsproblematikk. Det er viktig så tidlig som mulig å forstå 

tegn på fravær som kan utvikle seg til alvorlig fraværsproblematikk. Følgende 

signaler skal vurderes spesielt:   

o Udokumentert fravær fra en enkelttime 

o Udokumentert fravær i mer enn tre dager på en måned 

o Høyt dokumentert fravær (10 dager i halvåret) 

o Tre ganger for sent komming på en måned 

o Eleven møter på skolen men forlater den igjen 

 Veiledning til søknad om permisjon.  

o Permisjon søkes på eget skjema 

o Ferieturer i undervisningstiden bør unngås.  

o Foresatte bør alltid ta kontakt med skolen i god tid før bindende kjøp av 

ferieturer der elever må ut av ordinær undervisning.  

o Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon første uke ved oppstart av nytt 

skoleår, særlig på 1. trinn og 8. trinn.  

o Søknad om permisjon blir normalt ikke innvilget når eleven  

 skal ha muntlig og skriftlig eksamen eller tentamen 

 skal ha nasjonale prøver/kartleggingsprøver 

 er midt i store prosjekter 

 har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker  

 Hvem kan søke? 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. 

 

  



B. Kommunen og skolenes handlingsplan for fravær 
Alvorlig skolefravær kan forebygges. Forebygging handler særlig om skolens rutiner 

knyttet til fraværsføring, rutiner for oppfølging av fravær og skole-hjem-samarbeid. 

 

1. Føring av fravær 

a. Alt elevfravær (hele eller deler av dagen) føres i det skoleadministrative 

systemet Visma Flyt Skole 

b. Kontaktlærer er ansvarlig for at elevens fravær til vanlig er oppdatert hver 

dag.  

c. Eventuelle timelærere må til vanlig føre fravær i Visma Flyt Skole 

 

2. Kontakt mellom skole og hjem vedrørende fravær 

Foresatte: 

a. Foresatte skal skrive melding til kontaktlærer i meldingsbok, gjennom Visma 

Flyt SMS eller ved å sende e-post ved ALT planlagt fravær senest dagen før 

fraværet. Dette gjelder også ved f.eks. legebesøk, tannlegebesøk. 

b. Ved uforutsett fravær (sykdom ol) sender foresatte på samme måte melding 

til skolen ved skolestart første fraværsdag. 

c. Umiddelbart etter endt fravær gir foresatte på samme måte melding til 

skolen som angir årsak og omfang av fraværet. 

Skolen: 

a. Kontaktlærer skal informere hjemmet så snart som mulig dersom en elev 

har fravær uten melding eller på annet ugyldig grunnlag. Ved bekymring 

informeres skolens ledelse. 

b. Når en elev på barnetrinnet ikke møter til første time uten at skolen er 

informert, kontakter læreren så snart som mulig skolens 

kontoradministrasjon som ringer eller sender SMS til foresatte. 

c. Når en elev på ungdomstrinnet ikke møter til første time uten at skolen er 

informert, melder kontaktlærer fra til foresatte i løpet av dagen.  

d. All kontakt med foresatte og/eller elever vedrørende fravær skal loggføres. 

 

3. Tiltak ved fravær  

Ved alt fravær som defineres som «tegn på alvorlig fraværsproblematikk» (se 

ovenfor) skal saken drøftes i lærerteamet/på trinnet. Dersom situasjonen 

vurderes som bekymringsfull skal saken drøftes med skolens ledelse og det skal 

vurderes hvilke tiltak som skal settes inn. Følgende tiltak gjennomføres:  

 Samtale med elev. Ansv. kontaktlærer. 

 Drøfting av saken med skolens helsesøster. Ansv. kontaktlærer. 

 Brevet «Melding om fravær» sendes hjemmet med orientering om saken 

og skissering av evt. tiltak. Ansv. rektor  

 Drøfte av innkobling av andre deler av hjelpeapparatet. Ansv. rektor 

 Skolelegen 

 Skolens sosialpedagogiske ressurser 



 Tverrfaglig ressursteam 

 PPT 

 Barnevern 

 Andre fag- og hjelpeinstanser 

 

 

4. Arbeid med fravær på skolen 

a. Kommunens og skolens rutiner for permisjonssøknad og fraværshåndtering 

gjøres årlig kjent og er lett tilgjengelig for skolens elever og foreldre 

b. Alle ansatte får årlig gjennomgang av regelverket for fravær og opplæring i 

føring og oppfølging av fravær 

c. Fraværsstatistikken ved skolen gjennomgås og drøftes jevnlig i ressursteam 

og minst månedlig i personalet 

d. Hvert halvår går kommunal skoleadministrasjon gjennom skolenes 

fraværsstatistikk i skoleledermøte 

e. Virksomhetsleder skole drøfter fraværsstatistikken med den enkelte rektor i 

sine ledersamtaler 

 

 

C. Rutine ved langvarig udokumentert fravær 
Dersom elever ikke møter ved skolestart eller etter ferier eller blir borte uten at skolen 

kjenner årsaken til fraværet skal skolen gjøre undersøkelser etter følgende rutine: 

 

1. Skolen kontakter foreldre eller hjemmet 

2. Dersom skolen ikke får kontakt bør den 

 skrive et brev eller en e-post til hjemmet med informasjon om 

opplæringsplikt og konsekvenser 

 kontakte andre skoler eller barnehager dersom eleven er registrert med 

søsken skolen eller andre kjenner 

 kontakte flyktningtjenesten dersom det gjelder elever med flyktningstatus 

 oppsøke hjemmet 

 kontakte foreldres arbeidsgiver(e) 

 kontakte folkeregister for å kontrollere adressen 

 kontakte naboer, nærmiljø el 

 kontakte politi ved behov 

3. Resultat: 

a) Skolen finner barnet og det får opplæring i Norge. Skolen avslutter saken, 

evt melder eleven ut av skolen dersom det har flyttet. 

b) Skolen finner barnet i Norge, men det får ikke opplæring. Skolen ved rektor 

sender bekymringsmelding til barnevernet med beskrivelse av hvilke tiltak 

skolen har gjennomført (punktene over) samt resultat. 

c) Skolen finner barnet i utlandet. Skolen avslutter saken. Innen 14 dager gis 

det melding til NAV og politi om at barnet ikke er i Norge lenger. NB! Er det 



mistanke om at barnet er tatt med til utlandet av spesielle grunner 

(omskjæring, tvangsgifte el) så sender skolen v/rektor bekymringsmelding 

til barnevernet. 

d) Skolen finner ikke barnet. Skolen ved rektor sender bekymringsmelding til 

barnevernet med beskrivelse av hvilke tiltak skolen har gjennomført 

(punktene over) samt resultat. 

 

Rutinen bør gjennomføres i løpet av en uke. 

 

Skolen skal dokumentere tiltakene, henvendelsene og resultatene ved f.eks. å ta kopier av 

brev, møtereferater, notater og andre dokumenter. Dokumentene oppbevares på skolen i 

elevens mappe. 

 

Ved pkt b) sender skolen saken videre til kommunen v/kommunalsjef for skole som 

sammen med rådmannen vurderer om det er grunnlag for politianmeldelse.  

 

 
Rutinen bygger bla på Utdanningsdirektoratets «Veileder om hvordan kommuner og skoler 

systematisk kan håndtere situasjoner der barn ikke møter i grunnskolen», Oslo kommunes 

Rundskriv 7/2005: «Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen i Oslo», Nittedal kommunes 

brosjyre: «Alvorlig skolefravær – når skolefravær bekymrer oss – hva gjør vi?» og Frogn kommunes 

veileder for forebygging av alvorlig skolefravær 2013-2016. 


