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 Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold 

1.1 Formål 

Dette dokumentet skal bidra til felles praksis for fraværsføring ved de videregående 

skolene i Vestfold. 

1.2 Virkeområde 

Dette dokumentet gjelder for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. 

1.3 Målgruppe 

Videregående skoler i Vestfold 

 

 Fravær i videregående skole 

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i 

fraværsprosenten. 

2.1 Føring av fravær i SkoleArena 

2.1.1. Fraværet føres som ”Fravær” i SkoleArena av faglærer seinest 1 dag etter at 
fraværet forekommer, og vil bli registrert som timefravær.  

2.1.2. Det er elevens ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer. 
Kontaktlærer endrer fraværet til ”Dokumentert fravær” og eventuelt konverterer 
fravær fra timefravær til heldagsfravær.  

2.1.3. Eleven plikter å følge med på eget fravær i SkoleArena. Eleven må melde fra 
om eventuell feilføring til faglæreren innen 2 uker etter fraværsdato. Eleven må også 
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melde fra om timefravær som skal gjøres om til heldagsfravær, seinest innen 2 uker. 
Etter 2 uker vil det ikke bli gjort endringer.  

2.1.4. Dersom en elev slutter i et fag, skal eventuelt fravær føres i SkoleArena fram til 
registrert sluttdato.  
 

2.2 Udokumentert fravær 10%-regel 

2.2.1. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller 

hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller 

standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.  

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra 

fraværsgrensen.  

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken 

gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at 

han eller hun likevel får karakter.  

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.  

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av 

fravær. 

Hvis eleven kommer 15 minutter eller mer for seint til en time/økt (45 min), føres det 

timefravær – kommer elevene for seint kortere tid enn 15 minutter, får de bare 

ordensanmerkning  

 

2.3 Hvis eleven er borte pga rettighet de har etter opplæringsloven, er 

det ikke fravær – det gjelder f. eks.: 

• Rådgiving på skolen 

• Møte med PP-tjenesten 

• Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant 

• Elevrådsarbeid og arbeid i skolemiljøutvalget som er godkjent av skolen 

• Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte 

Andre unntak 

• Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med 

skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner 
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• Dersom fraværet skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, 

f. eks. stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det 

skal føres fravær 

• Elevene skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å 

tilby, men som likevel faller bort, f. eks. pga naturkatastrofer, brannalarm, 

mangel på vikar 

• Utsatt eksamen, ny eksamen og ny eksamen for forbedring av karakterer skal 

ikke regnes som fravær. 

 

2.4 Dokumentasjon 

• Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 % er nådd 

• Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med 

dokumentasjon fra annen sakkyndig (fysioterapeut, tannlege eller psykolog) 

• Fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foreldre 

eller myndige elever 

• Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å 

oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med 

egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon (ved kronisk 

sykdom eller ved utredning/ oppfølging). Rektor avgjør om dokumentasjonen 

er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon. 

• Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever 

benyttes 

 

2.5 Dokumentert fravær inntil 10 dager som kan kreves ikke ført på 

vitnemål eller kompetansebevis 

2.5.1. 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 2 dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den 
norsk kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid.  
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Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det 
skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune.  
 
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på 
vitnemål/kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som 
dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og 
det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko 
for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes 
fra og med første fraværsdag.  

Presiseringer av pkt. a. – f.  
 

a) Helse- og velferdsgrunner kan være: 

 

- Sykdom  
- Begravelse  
 

b) Arbeid som tillitsvalgt kan være: 

 

- Representant i kommunens ungdomsråd  
 
 

c) Politisk arbeid kan være:  

 

- Landsmøtedelegat for et politisk parti  
- Medlem i kommunestyret  
- Partirepresentant i skoledebatter  
 
      d) Hjelpearbeid kan være:  

- Deltakelse i leiteaksjoner via humanitære organisasjoner  

- Deltakelse i pålagte øvelser for trening til hjelpearbeid i humanitære 
organisasjoner  

 
d) Lovpålagt oppmøte kan være: 

  

- Innkalling til rettssak, vitneinnkalling  

- Sesjon  
 

e) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå kan 
være:  
 

- Deltakelse i ulike idrettslige mesterskap eller stevner  

- Deltakelse på konserter, kunst- og kulturarrangementer  
 



Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold 

6 av 8 
Prosedyre 

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller 
kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til 
fraværet.  
 

 Varsel ved fare for å ikke få karakter 

3.1 En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i 

et fag uten å ha blitt varslet på forhånd 

3.2 Det skal varsles når det er fare for at eleven kan overskride fraværsgrensen 

3.3 Selv om det ble varslet i forbindelse med halvårskarakteren, må det varsles på 

nytt i forbindelse med standpunktkarakteren 

 Informasjon 

4.1 Internt informasjon  

• Kontaktlærere har ansvar for å melde fra til rådgiver og til personalleder 

dersom det er indikasjoner på at udokumentert fravær kommer av elevens 

vanskelige livssituasjon, slik at eleven kan få hjelp. Når elever i en vanskelig 

livssituasjon har 10 – 15 % udokumentert fravær, avgjør rektor om eleven skal 

få karakter i samråd med elevens kontaktlærer, rådgiver og faglærer (forutsatt 

at faglærer har karaktergrunnlag) 

4.2 Ekstern informasjon til elev/foresatt 

• Ved skolestart får elevene oversikt over hva som regnes som udokumentert 

fravær, og hvor mange timer/økter i hvert fag som gjør at 10 % fraværsgrense 

overstiges, og faglærerne får oversikt over hvor stort det udokumenterte 

fraværet skal være før de varsler i første halvår og for hele året 

• Skolen må sørge for god informasjon til elever og foresatte om ny 

fraværsgrense 

• Skolen må kontakte foresatte når en ser at en elev står i fare for å få høyt 

udokumentert fravær 

 

 Praktisering av ordningen med fraværsgrense i 

videregående skoler i Vestfold 

• Fraværsprosenten beregnes på grunnlag av to forhold:  
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1. Årstimetallet i faget slik det framkommer i læreplanen (eller tilsvarende 

tall for første halvår) 

2. Hvor mange timer udokumentert fravær eleven har fra faktisk avholdte 

timer i faget (hele skoleåret, i første halvår og i undervisningsukene for 

fag som ploges) 

• Ved tverrfaglige opplegg/prosjekter må det avgjøres i hvilket/hvilke fag 

fraværet skal føres  

• Fravær fra andre aktiviteter enn opplæring i fag føres og teller med på 

totalfraværet som kommer på vitnemålet eller kompetansebeviset 

 

Årstimetall i fag og fraværsgrense 

Årstimetall timer a 45 

minutter 

halvårsvurdering 

10 % fraværs-

grense  
(rundet opp til 

nærmeste 

undervisningstime a 

45 minutter) 

standpunkt 

10 % fraværs-

grense (rundet opp til 

nærmeste 

undervisningstime a 45 

minutter) 

15 % fravær 
(rundet opp til nærmeste 

undervisningstime a 45 

minutter) 

56 (to timers 

fag) 

74,66 4 timer 

Varsel sendes 

etter 2 timer 

fravær 

8 timer 

Varsel sendes 

etter 4 timer 

fravær  

12 timer 

84 (tre timers 

fag) 

112 6 timer 

Varsel sendes 

etter 4 timer 

12 timer 

Varsel sendes 

etter 6 timer 

fravær 

17 timer 

112 (fire timers 

fag) 

149,33 8 timer 

Varsel sendes 

etter 4 timer 

15 timer 

Varsel sendes 

etter 8 timer 

fravær 

23 timer 

140 (fem 

timers fag 

186,66 10 timer 

Varsel sendes 

etter 6 timer 

19 timer 

Varsel sendes 

etter 10 timer 

fravær 

28 timer 
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 Andre avklaringer 

• I fag som ikke avsluttes med standpunktkarakter hvert år, skal fraværet måles 

opp mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke i alle timene i faget over to eller tre 

år 

• Ved fagbytte i løpet av skoleåret skal eleven starte på null fravær i faget det 

byttes til (fravær i faget det byttes fra, skal ikke telles med) 

• Fravær i fag vil ikke overføres ved skolebytte i løpet av et opplæringsår 

 

 Relaterte dokumenter 

• Forskrift til Opplæringslova §3.47  

• Skjema for krav om ikke å føre fravær på vitnemålet  

• Ordensreglement for videregående skoler i Vestfold  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#%C2%A73-47
https://portalen.vfk.no/sites/Dokumenter/StyrendeDokumenter/Krav%20om%20at%20frav%C3%A6r%20ikke%20blir%20f%C3%B8rt%20p%C3%A5%20vitnem%C3%A5l%20-%20Utdanning.docx
https://portalen.vfk.no/sites/Dokumenter/StyrendeDokumenter/Ordensreglement%20for%20videreg%C3%A5ende%20skoler.docx

