SØKNAD OM DOKUMENTERT FRAVÆR FRA SKOLEN
Før du søker om dokumentert fravær fra skolen er det viktig å sette seg inn i
Ordensreglementet § 4 og 5 (se skolens hjemmeside evt. utdrag på baksiden) Vennligst fyll
ut med blokkbokstaver evt. digitalt
Navn:

Klasse:

Jeg søker om dokumentert fravær i tidsrommet:
f.o.m:
t.o.m:
Søknaden må leveres senest 14 dager før fraværet

Antall skoledager:

Årsak til søknad om dokumentert fravær:

Min kontaktlærer er:
Dokumentasjon som underbygger søknaden, som for eksempel bekreftelse fra
lag/foreninger, sakkyndige uttalelser med mer, må legges ved søknaden.
Jeg har følgende fag og lærere i fraværsperioden:
Fag:
Lærer:
Fag:

_________
dato

_________________________
underskrift elev

Lærer:

________________________________
underskrift fra foresatt, hvis under 18 år

For skolen:
Søknaden innvilges (sett kryss) :
Fraværet skal telles opp: (sett kryss)
Begrunnelse:

Avslås:
Ikke telles opp:

Det er elevens plikt å informere faglærere om sitt fravær

_______________
dato

__________________________________________
avdelingsleder

[Dokumenttittel]
Utdrag fra
ORDENSREGLEMENT FOR DE FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLENE I VESTFOLD.
Vedtatt av Fylkestinget 10. mai 2011.
§ 4 Elevenes plikter
Elevene har plikt til å rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og regler.
a) Orden
Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og
arbeidsinnsats er.
a. Eleven har frammøteplikt til opplæringen
b. Eleven skal være forberedt til opplæringen
c. Eleven skal være punktlig og ha med seg nødvendig utstyr
d. Eleven skal gjøre lekser og annet pålagt arbeid til avtalt tid
e. Eleven skal dokumentere fraværet sitt til de frister som er satt
f. Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den gis
g. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement
§ 5 Fravær
Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Ved fravær har eleven selv ansvar for å holde
seg oppdatert i forhold til læringsprosessen.
c) For inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller
kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:
a. helse- og velferdsgrunner
b. arbeid som tillitsvalgt
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g. inntil to dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Fraværet må være knyttet opp
mot en religiøs høytid
***

Utdrag fra «Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold»
Dokumentert fravær
Dokumentert fravær kan være:
- sjukdom og andre helsegrunner som f. eks. lege- og tannlegetimer.
Ordinære ferieturer med venner og familie regnes ikke som dokumentert fravær.
Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig.

Udokumentert fravær
Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i Orden eller Atferd.
Hvis eleven kommer for seint, forlater eller uteblir fra deler av opplæringen uten at dokumentasjon framlegges,
skal det registreres som brudd på ordensreglementet.
Presiseringer§5, pkt. a. – f.
Helse- og velferdsgrunner kan være: Sykdom, begravelse
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