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Det skal gis en tydelig orientering til foreldre og elever ved skolestart om retningslinjene
som blir fulgt ved eventuelle søknader om fri fra opplæringen.
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller
rektor, regnes ikke som fravær. Det skal alltid søkes skriftlig om organisert studiearbeid i
god tid på forhånd.
Alt annet fravær skal føres.
Det er ikke mulig å søke om fri fra opplæringen til andre formål enn de som omtales av
forskrift til opplæringsloven §3-471:
o Helse og velferdsgrunner
o Arbeid som tillitsvalgt
o Politisk arbeid
o Hjelpearbeid
o Lovpålagt oppmøte
o Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
o For elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke: Fravær
som er knyttet opp mot en religiøs høytid
Skolens klare holdning er at organisert aktivitet som for eksempel treningsleire og
korpsturer bør legges til skolens ferier.
I forbindelse med alt fravær, stilles det krav om at eleven selv tar ansvar for å følge
progresjonen i fagene mens han/hun er borte fra opplæringen.
Fravær som ikke er dokumentert ved egenmelding, legeattest eller avtalt fri fra
opplæringen kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.
 Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd (Utdrag fra forskrift til
opplæringsloven §3-5).
 Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller
annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens- eller
oppførselskarakteren. (Utdrag fra felles ordensreglement §4.7).
Stort samlet fravær gjennom skoleåret, uansett årsak, kan føre til at vurderingsgrunnlag
mangler i ett eller flere fag, og at faglærer ikke kan sette karakter. Elever som har mer
enn 10 prosent fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.2 Da kan eleven ikke gå opp til
eksamen i faget.
Ønsker eleven å bli lærling, vil stort fravær fra opplæringen kunne virke negativt inn
på søknad om lærlingeplass.

Dokumentert timefravær ifbm lege- og tannlegebesøk, kjøretimer m.m. omfattes ikke av dette skrivet, og er derfor ikke omtalt i
nedenstående liste. Se for øvrig Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse datert 12/12-14 om fravær i videregående opplæring.
2
Eleven vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner,
arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m. (jf. § 3-47 femte ledd).
Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag. (Regelen om 10 prosent fravær trer i kraft 1. august 2016)

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fagenhet for videregående opplæring

1) Fri til organisert aktivitet
Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. samlinger på
landslagsnivå) dekkes av forskriftens §3-47 punkt f, og gir dermed innenfor den årlige
totalrammen på ti dager rett til å kreve fri med fravær som ikke føres på vitnemål eller
kompetansebevis.
Utover dette er det ikke mulig å søke om fri til organisert aktivitet i skoletiden.

2) Organisert studiearbeid etter forskriftens §3-47
Organisert studiearbeid er en mulighet skolen har til å benytte alternative læringsarenaer, og
ikke en rett eleven har til å få fri i forbindelse med en aktivitet utenfor skolen i skoletiden. Når
elever innvilges organisert studiearbeid, skal dette alltid knyttes til kompetansemålene i
elevens fag. Aktiviteten bør være en del av årsplanen i faget, og aktiviteten må ha et opplegg
i skoletiden som skolen kan forsvare ut fra et faglig ståsted. I tillegg gjøres det en individuell
vurdering ut fra elevens samlede fravær, innleveringer og faglige progresjon.

