Nærvær/fravær
Ingunn Juul
Ass rektor videregående skole

Mål: Elevenes læring og trivsel
• Tilstedeværelse gir best forutsetning for god opplæring.
• Tilstedeværelse gir best forutsetning for relasjon og trivsel
• I tråd med kravene i arbeidslivet forventer vi at elevene strekker seg
langt for å være til stede og gir beskjed og dokumenterer fravær
dersom de ikke har anledning til å være på skolen.
• Strengere regler for fravær og dokumentasjon i videregående skole
• Fraværsregel 10% timefravær i enkeltfag

Alt fravær skal meldes
• Dersom det unntaksvis planlegges fravær: send henvendelse til
kontaktlærer i god tid. Legg ved dokumentasjon der det finnes.
Fraværet registreres og anses som meldt
• Akutt fravær meldes til kontaktlærer så fort som mulig

• Som hovedregel vil alt fravær føres på vitnemål (forskrift til
friskoleloven §3-46)

Hva anses som fravær?
• Ikke fravær:
• Avtale med helsesøster/rådgiver/andre ansatte ved skolen/PPT
• Organisert arbeid tilknyttet «Mer enn en skole» (elevaksjon, oppdrag med
kor/KG-Singers)
• Elevrådsarbeid (via skolen)
• Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd (eks fagkonkurranser
eller innvilget studiedag)

• Fravær:
• Alt annet
(sykdom, skulk, forsentkomming, kjøretimer, legetimer, jobb, feriereiser)

Unntak fra hovedregel
• Noe fravær skal likevel ikke føres på vitnemål
• Reguleres av Forskrift til friskolelova §3-46, femte ledd a-f
• Inntil totalt 10 dager for fravær som skyldes
•
•
•
•
•
•

Helse- og velferdsgrunner
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
+ religiøse høytider (inntil 2 dager)

Dokumentasjon
• Dokumentasjonsplikt
• Behandlende instans/sakkyndig/oppdragsgiver
• Krav til dokumentasjon
• Kronisk sykdom dag 1, annen sykdom 4.fraværsdag
• Regulerer i utgangspunktet hele dager
• Rutiner: Fraværet meldes til kontaktlærer. Registreres.
• Eleven søker om fratrekk på eget skjema før
terminslutt

Fraværsregel vgs
• Hovedregelen: udokumentert fravær over 10 prosent gir ikke
grunnlag for halvårsvurdering eller standpunkt i faget.
• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale
fravær.
• Eleven skal varsles så snart det er fare for å komme over
fraværsgrensen i et fag.
• Elevene har rett til opplæring og vurdering også etter at
fraværsgrensen er nådd, men det kan ikke settes halvårsvurdering
eller standpunkt.
• Unntaksvis kan rektor vurdere tilfeller opp mot 15 prosent.

Unntak og dokumentasjon
• Forskrift til friskolelova §3-46, femte ledd a-f
• Men gjelder fra første fraværsdag, og dekkes også av
behandlingstimer
• Nytt høsten 2019: gjelder også deler av den obligatoriske
kjøreopplæringen
• Gjelder også enkelttimer og ut over 10 dager

Oppsummering
• Nærvær er viktig for god opplæring
• Fravær skal alltid meldes
• Dokumentasjon må ha relevant informasjon og være spesifikk
• Sykdom ivaretas av reguleringene
• For fratrekk av fravær må eleven levere eget skjema med datoer det
søkes fravær for.

