
Fråværsreglement
for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

P likt

1. Eleven skal møte presis og delta aktivt i opplæringa.

2. Eleven skal melde frå til kontaktlærar/faglærar dersom han/ho må forlate
opplæringa i løpet av skuledagen.

3. Eleven skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag.

Ved fråvær meir enn ein dag utan å gje melding skal
kontaktlærar kontakte eleven.
Ved fråvær utan melding, skal foreldre/føresette kontaktast
dersom eleven er umyndig.
Hybelbuarar skal følgjast opp særskilt.

Ved g jenteke fråvær og forseintkomming skal skulen følgje opp eleven det
gjeld.

Fråværsgrense for vurdering i fag

4. Elevar som har meir enn 10 prosent udokumentert frå vær i e it fag har ikk je
rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget .
Læraren kan ikkje setje karakter for elevar med meir enn 10 prosent
udokumentert fråvær .

Læraren kan likevel gi eleven halvårsvurdering med karakter og
standpunktkarakter ut over 10% fråvær i eit fag dersom fråværet er
dokumentert og årsaka er:

a) helse - og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvalt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt eller

internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3 - 47
femte ledd a til f )

Punkta a - f skal dokumenterast det bør skje fortløpande.

Reglane om varsling i §3 - 7 i forskrift til opplæringslova gjeld.

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-47
http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-47


5. R ektor kan ved særskilte høve nytte skjønn på udokumentert fråvær inntil
15% dersom fråværsårsakene tilseier det .

Rundskriv om f råværsgrense Udir - 3 - 2016

Klage

6. Avgjerda om å ikkje setje standspunktkarakter , etter punkt 4 i
fråværsreglementet, er eit enkeltvedtak som det kan kl agast på etter
forskrift til opplæringslova §3 - 18 og §5 - 1. Klagefristen er 10 dagar etter at
du har motteke vedtaket. Ein eventuell klage skal sendast til rektor for
vidare handsaming.

Føring av fråvær

7. Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal
førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar ka n ikkje konverterast til dagar.
Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev skal førast i dagar
og timar , eller berre i timar.

Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til
vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram
dokume ntasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av
fråvæ ret på førehand.

For inntil samanlagt 10 s k u ledagar i eit opplæringsår kan ein elev krevje at
følgjande fråvær ikkje blir ført på vi tnemålet/kompetansebeviset dersom
det kan dokumenterast at fråværet skuldast:

a) helse - og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpear beid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt
nivå

For at fråvær som sku ldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast
på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei
legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som sk u ldast helsegrunnar
må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde
dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a
på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråv ær strykast
frå og med første fråværsdag.

Organisert studiearbeid og sk u leadministrative gjeremål etter avtale med
faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/


Innanfor ramma av 10 sku ledagar kan elevar som er medlemmer av andre
tru ssamfunn e nn Den norske kyrkja krevje at inntil to dagar fråvær som er
knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller
kompetansebeviset .

Det skal nyttast eit felles skjema som grunnlag for krav om at fråvær ikkje
skal førast på vitnemål/kompe tansebevis. Skjema og dokumentasjon skal
leverast til kontaktlærar fortløpande, det vil seie etter kvar gong eleven
krev at fråvær ikkje skal førast etter reglane i forskrift til opplæringslova.
Det er berre rektor som har mynde til å godkjenne om kr avet s kal takast
til følgje.

8. Eleven kan krevje at årsakene til anna fråvær enn det som går fram av
punkt 4 vert ført på vitnemål eller kompetansebevis. Eleven har sjølv plikt
til å dokument ere årsakene til fråværet.

9. A vtalar med rådgjevar, helsesøster og pe dagogisk - psykologisk teneste skal
ikkje førast som fråvær. Eleven har plikt til å dokumentere også dette
fråværet.

10. Ein privatist som er elev ved skulen skal ha fri
eksamensdagen/eksamenstida utan at det vert ført fråvær. Dette gjeld
både skriftleg og munnleg eksamen. Dersom førebuingstida er del av
eksamen skal det ikkje førast fråvær for denne.

Det vert ikkje gitt fri til ordinær lesedag før privatisteksamen. Dersom
eleven likevel vel å ta ein lesedag skal de t førast fråvær for denne.

Verknadstidspunkt

11. Fråværsreglementet for dei vidaregåande skulane i Sog n og Fjordane gjeld
frå 1.8.2016 . Fråværsreglementet er vedteke i hovu dutval for opplæring i
sak 22 /16 , 31. august 2016 , med heimel i forskrift til opplæringslova, § 3 -
47.


