SØKNADSSKJEMA ELEVPERMISJON
VED FRAVÆR MELLOM 2 OG 10 SKOLEDAGER. SØKNAD SKAL SENDES I GOD TID I FORKANT OG SENEST 14
DAGER FØR PERMISJONEN STARTER.
SØKNAD SENDES TIL STRAND KOMMUNE PB. 115, 4126 JØRPELAND.

ELEVENS ETTERNAVN:

ELEVENS FORNAVN:

ADRESSE:

POSTNUMMER OG POSTSTED:

KLASSE:

SØKER PERMISJON FOR
TIDSROMMET:

SKOLE:

KONTAKTLÆRER:

Begrunnelse for permisjonen

Opplæringstiltak i permisjonstiden

Jeg/vi er kjent med at vi overtar opplæringsansvaret for eleven i permisjonstiden, og at
innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.
Dato:
Underskrift av foresatte:

Klagerett: Avslag på søknad om permisjon kan ankes til Fylkesmannen i Rogaland.

Søknad om elevpermisjon, orienteringsskriv til foreldre
Opplæringsloven
Etter loven har barn og unge i Norge ”plikt til grunnskoleopplæring og rett til ei offentleg
grunnskoleopplæring”. Ved permisjoner og fravær som ”eleven eller foreldra sjølv er skuld i”,
fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til grunnskoleopplæring for en
periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i
perioden. Elevens opplæringsplikt gjelder imidlertid uavkortet. Det er kommunens ansvar å
vurdere om, og føre tilsyn med at plikten blir oppfylt.
Fravær inntil to uker (permisjon)
Permisjon inntil to dager avgjøres av kontaktlærer.
Permisjon kan innvilges når det er forsvarlig for inntil to uker (10 undervisningsdager) per
skoleår. Rektor behandler og avgjør søknad om permisjon. Søknadsfrist er senest 14 dager før
permisjon skal begynne.
Elever har ingen lovfestet rett til permisjon. Tvert imot sier loven at før rektor innvilger
permisjon, skal det vurderes om det er forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. Til grunn
for en slik vurdering vil det inngå momenter som:
Om og i tilfeller hvilken opplæring som gis i permisjonstida
Hvilke andre opplevelser eleven vil få i permisjonstida og hvilke utbytte han/hun kan
forventes å få av disse
Tester og vurderingssituasjoner som vanskelig kan gjennomføres før eller etter
permisjonen
Om eleven har hatt permisjon tidligere
Elevens faglige nivå
I opplæringsloven settes det ingen begrensninger med hensyn til hvem som kan søke om
permisjon for en elev. Strand kommune krever imidlertid at søker er foreldre eller den som
har den daglige omsorgen for barnet.
Merk også at den av foreldrene som har foreldreansvar uten eventuelt å ha daglig omsorg, har
medbestemmelse når det gjelder barnets utdannelse, jfr Barneloven § 30. Det må da
forutsettes at denne er inneforstått med søknaden om permisjon.
Avslag på søknad kan ankes til Fylkesmannen i Rogaland.
Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirken, har rett til permisjon de dagene
trossamfunnet deres har helligdager. Til gjengjeld krever loven at foreldrene sørger for
nødvendig undervisning i permisjonstida.
Praktiske opplysninger
Ved søknad om skolefri inntil 2 dager leveres skriftlig melding til kontaktlærer. Ved søknad
om permisjon utover 2 dager brukes vedlagte skjema. Disse er også tilgjengelige på skolenes
hjemmeside.
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