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Elektronisk føring av elevfravær 
Rutinen beskriver hvem som skal føre fravær, koder for føring og frister.  

Formål 

Alt fravær for elever i grunnskolen i Trondheim kommune skal registreres elektronisk. 

Kommunens system for fraværsføring er itslearning. Informasjon om elever hentes fra 

skoleadministrativt system Extens gjennom en daglig integrasjon. 

Omfang 

Rutinen gjelder alle skoler i Trondheim kommune, og begrenser seg til beskrivelse av elektronisk 

føring av fravær. 

Arbeidsbeskrivelse 

I prinsippet føres fravær direkte i det elektroniske fraværssystemet av den som er ansvarlig for 

undervisningen. 

1. Kontaktlærers ansvar: 

Det er kontaktlærer som har hovedansvaret for å: 

o Føre fravær på sine kontaktelever. 

o Sette korrekt kode for fravær. 

o Føre heldagsfravær. 

o Ferdigstille fravær ved terminslutt. 

2. Andre ansattes ansvar: 

Sikre at fraværet i egne undervisningstimer føres elektronisk. 

3. Skoleleders ansvar: 

Skoleleder har ansvar for å holde Extens oppdatert med riktig elevinformasjon. 

Skoleleder har oversikt over fraværsføringen via Skolelederfanen i itslearning. 

4. Frister: 

o Fortløpende føring - senest en uke etter elevens fravær. 

o Termin 1 avsluttes 15.januar. 

o Termin 2 siste skoledag i skoleåret. 

5. Fraværskoder: 

Til føringen av fravær skal følgende fraværskoder brukes: 

GFE - Gyldig fravær, grunnet sykdom (etter melding fra foresatte) 

GFL - Gyldig fravær, grunnet sykdom (legeattest, § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen) 

GFP - Gyldig fravær, grunnet permisjon (§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa) 

UF - Ugyldig fravær 

F - Udokumentert fravær (midlertidig kode som SKAL erstattes av annen fraværskode) 

Alle kodene gir tellende fravær. 
6. Fratrekk av fravær ungdomstrinn 

Fratrekk av fravær i følge opplæringsloven paragraf 3-41 gjøres i Extens. 
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Bakgrunnsinformasjon 

Summert fravær overføres til det skoleadministrative systemet Extens. Utskrift av vitnemål og 

halvårsvurderinger med summert fravær for elever på ungdomstrinnet skrives ut fra Extens. 

Referanser 

Veiledning for fraværsføring: http://www.trondheim.kommune.no/itslearning-fravarsforing 
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