
Permisjonsreglement Leknes skole 
 

Når elever trenger å være borte fra undervisningen, skal det søkes om fri. Sykefravær er et unntak, ved 

kortvarig sykdom skal dette kun meldes til kontaktlærer. Kontaktlærer skal behandle søknader om fri 

inntil 3 skoledager, mens rektor må godkjenne det om elever skal være borte mellom 4-10 skoledager. 

Rektor har etter opplæringsloven ikke rett til å innvilge fri mer enn 10 skoledager; om det søkes om fri 

ut over disse 10 dagene blir det eventuelt innvilget fri 10 skoledager, mens resten av perioden føres 

som ugyldig fravær og kan gi nedsatt ordensvurdering. 

 

Vi viser til Opplæringslova der det bl.a. står følgende: 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring: Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg 

grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter 

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid:  Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei 

ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.  Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for 

elevane 

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:  Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte 

eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norsk kyrkja, har etter søknad 

rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra 

sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den almenne undervisninga 

etter at permisjonstida er ute. 

 

 

Etter opplæringsloven § 2-11 er det et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i 

permisjonstida, slik at elevene kan følge med i den allmenne undervisningen etter endt permisjon. 

Ukeplanene til klassen ligger på skolens hjemmeside (www.minskole.no/leknes). Skolen anmoder om 

at elevene følger denne planen i permisjonstida. Foresatte overtar ansvaret for undervisningen i den 

perioden det er søkt om fri fra skolen. 

 

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på : 

 Det er de foresatte som har det pedagogiske ansvaret når elever er søkt fri fra skolen. 

 Fravær som skyldes at elever er søkt fri fra skolen, føres på lik linje med annet dokumentert 

fravær. 

 I henhold til opplæringsloven vil fraværet elevene har i løpet av ungdomstrinnet bli ført på 

vitnemålet. 

 

 

 

http://www.minskole.no/leknes

