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Føring av fravær på vitnemålet 

Elevens fravær fra 8., 9. og 10.trinn skal føres på vitnemålet, j.fr. § 3-41 i Forskrift til 
Opplæringsloven: 

«Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og 
enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at 
årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt 
fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram 
dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.  

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert 
ført på vitnemålet:  

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar 
b)  innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11. 

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må 
eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast 
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 fråvær strykast frå og med første fråværsdag.» 

 

Kravet om at fraværet ikke skal føres på vitnemålet må være levert skolen innen 5.juni 2020. 
Dokumentasjon på årsak til fraværet skal legges ved. Eget skjema som skal brukes til dette 
ligger vedlagt, samt på skolens hjemmeside. Vi presiserer at dette kravet må komme fra 
foresatte, da det ikke gjøres automatisk av skolen.  

Når det gjelder eventuelt fravær utover de 10 dagene, kan elever og foresatte kreve at 
vitnemålet skal ha et vedlegg der dette fraværet dokumenteres. Dette kravet må også 
fremmes innen 5.juni 2020, og foreldrene må legge ved gyldig dokumentasjon for årsak til 
fraværet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Klungsøyr Jan Åge Almås 
Rektor Avdelingsleder 


