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Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Nordlandet u ngdomsskole

Førtng av fravær på vitnemålet skoleåret 2O2O - 2O2L.

Oen pågående koronasituasjonen påvirker fraværsgrensen ogføring av fravær på

vitnemålet.

Våre sentrale myndigheter sier:

Elever som har fravær av helsegntnner, skal slippe å gå til fastlegen for å
få dokumentert fraværet. tJnntaket fra regelverket gjetder ut skoleåret
2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftetse fra en
forelder, dvs at fraværet må være metdt inn til skolen.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet
sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde
luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel
beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom
enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos
psykolog, kiropra ktor, el ler lig nende.

Alt fravær av helsegrunner som er meldt inn til skolen i ovennevnte
periode vil ikke føres som fravær på elevenes vitnemåt i grunnskolen.
Fraværsgrensen på lO dager er også unntatt dette skoleåret.

Fravær som innvilget permisjon må det søkes om, for å få det
skjult fra vitnemålet.

Det kan kreves at inntil 10 dager av fraværet strykes, dersom det er
innvilget permisjon etter Opplæringsloven S 2-11.

Se eget skjema for sØknad på side 2

1



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Nordlandet u ngdomsskole

FØLGENDE SKJEMA BRUKES FOR Å KREVE AT FRAVÆR IKKE BLIR FØRT PÅ
VITNEMÅLET (Benyttes kun for permisjoner og ikke helserelatert fravær dette
skoleåret).

Frist for innlevering er 3Ll5-2L.

Forskrift til opplæringsloven 5 3-38 finner du på side 3.

Vi ber om at følgende fravær går til fratrekk på vitnemåtet til vår datter/sønn

Gjelder Skoleåret 2O2O - 202L.

Navn Klasse:

Dato Fom - tom Årsak Antall dager

Totalt antall dager:
Dato

Underskrift foresatte:

Skjemaet kan leveres til skolen eller sendes på epost til:

elsebeth. visnes@ kristiansund. kom m une. no
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Føring av fravær på vitnemål for grunnskoleelevene tar utgangspunkt i Forskrift
til Opplæringsloven g 3-38.

g 3-38.Føring av fravær i grunnskolen

Fra og med B. trinn skal alt fravær førest på vitnemålet. Fraværet skal førest i

dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverterest til dager.

Eleven ellerforeldre kan kreve at årsaken til fraværet blir førtpå et vedlegg til
vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt frem dokumentasjon på
årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge frem dokumentasjon på fraværet fra
opplæring på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær
ikke blir tørt på vitnemålet:

a. dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b. innvilget permisjon etter opplæringsloven 5 2-11

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal førest på
vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette.
Fravær som skyldes helsegrunner må vare mere enn tre dager, og det er bare
fravær fra og med fjerde dagen som kan skules fra vitnemålet. Ved dokumentert
risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk
sykdom, kan fraværet skules fra vitnemålet fra og med første fraværsdag.

Viser forøvrig til side t hvor det vises til egne retningslinjer skoleåret2O2O/202L
på grunn av den pågående koronasituasjonen.
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