ST. OLAV VIDEREGÅENDE SKOLE

Fravær
ST. OLAV VGS
Elever skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere
elevenes kompetanse i faget. Stort fravær kan føre til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gi
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
Det er innført en nasjonal fraværsgrense som gjelder for udokumentert fravær. Formålet med
ordningen er å forebygge skulk og forberede elevene på arbeidslivet. Det er derfor svært viktig at
du er til stede på skolen og at du møter presis.
På St. Olav gjelder ordningen også for IB, men da tilpasset et system som ikke har
standpunktkarakter. På IB er det plikt til å delta underveis for å få opprykk til neste årstrinn og for
å få gå opp til eksamen. Elevene som gå på IB får egen informasjon om dette.
Dette dokumentet er utarbeidet for å gi informasjon om viktige bestemmelser og skolens praksis
knyttet til elevfravær.
Karl Roar Nyre Vigmostad
Rektor
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1. Hovedprinsipp i ordningen
•

Har du et større udokumentert fravær enn 10 % i et fag, får du ikke karakter i faget.

•

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering i første halvår for seg og for skoleåret
sett under ett. Har du for mye udokumentert fravær i et avsluttende fag, er det
standpunktkarakteren som ikke blir gitt. Uten standpunktkarakter i alle fag får du ikke få
vitnemål, og du må ta privatisteksamen i faget for å få studiekompetanse (se også pkt. 4.2).

•

Om du ikke er tilstede i starten av timen føres dette som fravær. For at dette fraværet skal
slettes må du så raskt som mulig ta kontakt med lærer for dialog om årsaken til at du kom
for sent. Forsentkomming som klart skyldes forhold utenfor elevens kontroll (strømbrudd
på jernbanen, større trafikkstans m.m.) gir ikke fravær. Du har selv ansvar for å ta en tidlig
nok avgang på buss eller tog, slik at du har litt å gå på i tilfelle mindre forsinkelser.

•

Manglende karakter til sommeren i flere fag kan påvirke muligheten for inntak på neste
årstrinn.

•

Skolen ved faglærer har plikt til å sende skriftlig varsel dersom du står i fare for å ikke å få
karakter. Denne plikten gjelder både i første og i andre halvår hver for seg. Varsel blir sendt
når du passerer 5 % fravær, og du har plikt til å signere på at varsel er mottatt.

•

Dersom du overstiger grensen for fravær i fag vil rektor vil fatte et enkeltvedtak om at du
ikke får standpunktkarakter. I dette vedtaket vil det blant annet framkomme begrunnelse
for vedtaket, hvilke konsekvenser vedtaket får og informasjon om klagerett.

2. Unntak for sykdom, velferdspermisjon og vanskelig livssituasjon m.m.
a) Fravær der det kan dokumenteres at fraværet skyldes sykdom/behandlingsbehov eller
nærmere definerte velferdsgrunner, føres i utgangspunktet på vitnemålet. Slikt
dokumentert fravær skal likevel ikke telle med som del av timefraværet som inngår i
utregningen av om du har overskredet den nasjonale fraværsgrensen for udokumentert
fravær i det enkelte fag. Elever med mye helseplager og/eller gyldige velferdsgrunner kan
med andre ord ha større fravær enn den nasjonale fraværsgrensen og likevel få karakter i
faget. Det er kontaktlærer som skal ha dokumentasjonen og som har ansvar for å ikke
regne dette fraværet som tellende når det gjelder den nasjonale fraværsgrensen.
b) I forbindelse med koronasituasjonen vil det være midlertidige endringer i
fraværsreglementet. For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som
likevel må holde seg hjemme, kan skolene vurdere en ordning hvor elevene utfører
organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor. De gjeldende
reglene i forbindelse med koronasituasjonen finner dere på Udir sine hjemmesider.
c) Fravær for besøk hos helsesøster, BUP og behandling hos tannlege er unntatt fra
fraværsgrensen, men skal føres på vitnemålet.
d) Du kan i visse tilfeller søke din kontaktlærer om velferdspermisjon. Blir
velferdspermisjonen innvilget, føres fraværet i utgangspunktet på vitnemålet, men heller
ikke dette fraværet inngår i utregningen av fravær som teller med på den nasjonale
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fraværsgrensen. I VIS legges dette inn som fremtidig fravær og blir godkjent/ ikke godkjent
av kontaktlærer.
Det gis normalt velferdspermisjon for:
- Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner
- Religiøse høytider utenom Den norske kirke – inntil to dager
- Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon
- Lovpålagt oppmøte (sesjon, vitneforklaring m.m.)
- Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
- Omsorgsoppgaver – for eksempel for egne barn
e) Kjøreopplæring anses som fravær som skal føres på vitnemålet og inngår i fraværet som
teller med på fraværsgrensen. Dette gjelder ikke dokumentert 4 timer obligatorisk
sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4).
Disse delene av kjøreopplæringen registreres som fravær, men fraværet inngår ikke som
fravær på fraværsgrensen.
f) Er du er i en vanskelig livssituasjon, kan skolen etter en individuell vurdering akseptere et
udokumentert fravær på inntil 15 %. Dette er en snever unntaksordning som vil gjelde
svært få elever.
g) Du må sende en søknad til avdelingsleder for å få utvidet grensen til 15 %, og du må også
ha med i søknaden en uttalelse fra sosialrådgiver. Rådgiver vil bistå med å utforme
søknaden.

3. Stryk av inntil 10 fraværsdager
Forskrift til opplæringsloven § 3-47 har en åpning for å få strøket fravær på inntil 10 skoledager for
dokumentert fravær som skyldes sykdom eller innvilget velferdspermisjon. (Ved sykdom må
sykdommen være sammenhengende, og det er bare fra og med fjerde fraværsdag som kan
strykes. Har du dokumenterte kroniske plager, kan enkeltdager strykes.)
Søknad om stryk av fravær sendes i VIS.
Opplæringsmateriell:
4a.15 - Behandle søknad om fratrekk av fravær på vitnemål/kompetansebevis

4. Krav til dokumentasjon
Det er normalt en lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som skal dokumentere
hvert enkelt fravær knyttet til helseproblem. Har en elev kroniske plager, kan det være nok å få en
mer generell dokumentasjon på dette fra lege/sakkyndig. Foresatte kan ikke dokumentere
helseproblem.
Søker du om velferdspermisjon, godtas dokumentasjon fra foresatte for elever under 18 år eller
egenerklæring for elever over 18 år. For andre årsaker må du ha dokumentasjon fra den aktuelle
organisasjonen.
Dokumentasjonen legges som vedlegg til søknad i VIS.
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5. Krav om vurderingsgrunnlag
Læreren må alltid ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakter. Det vil si at
uansett hvilke helseproblem du måtte ha, må du ha vist deltakelse i og fullføring av tilstrekkelig
mange vurderingssituasjoner og læringsoppdrag. Faglærer avgjør om han/hun har tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag.
I tilfelle dokumentert sykdom vil faglærer kunne vise større fleksibilitet for å sikre seg tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag. Det kan avtales å gjennomføre arbeidskrav, prøver eller tentamen på et annet
tidspunkt. Hvor langt faglærer kan strekke seg i tilfeller av ekstraordinært stort dokumentert
fravær, må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd med rådgiver og avdelingsleder.

6. Skoleaktiviteter utenom timeplan, avtalt studiearbeid
Av og til organiserer skolen aktiviteter som kolliderer med undervisning etter vanlig timeplan
(f.eks. ekskursjon, turnering, konsert, kino, teater osv.). Dersom slike aktiviteter fører til at du er
borte fra undervisning etter vanlig timeplan, må du gi beskjed til kontaktlærer, slik at denne kan
stryke fraværet. Gi beskjed til faglærer samtidig. Det samme gjelder dersom du har avtale med
rådgiver, helsesøster eller time hos fylkeskommunal PPT. Disse vil gi deg en skriftlig bekreftelse på
avtalen.
For besøk, opptaksprøver og intervju knyttet til opptak ved universiteter i utlandet har skolen et
eget skjema om avtalt studiearbeid. Skjemaet fylles ut av elev og rådgiver i samarbeid.

7. Privatistordning
Dersom du ikke får standpunktkarakter på grunn av større udokumentert fravær enn 10% eller du
har så stort samlet fravær at lærer ikke har vurderingsgrunnlag, kan privatistordningen være en
aktuell nødløsning. Ulempen med denne ordningen er at du må lese alt på egen hånd og du må
betale eksamensavgift. I noen fag må du opp til både skriftlig og muntlig eksamen eller ta en
muntlig-praktisk prøve. Privatistveien er derfor ingen lettvint løsning. Sørg heller for å holde
fraværet lavt.
Du kan ikke være elev i faget og samtidig melde deg opp som privatist. Dersom du på grunn av for
stort fravær ligger an til ikke å få standpunktkarakter, kan du søke skolen om å melde deg av som
elev i faget. Skolen må da fatte et vedtak om at du gis status som delkurselev. Blir dette innvilget,
er du kun hospitant i faget og vil ikke få karakterer på arbeidene dine. Normalt vil du likevel få
delta i timene. Du har klagerett på et eventuelt avslag om å bli delkurselev.
På St. Olav kan du få fri uten fravær den dagen du er opp til privatisteksamen.
Det er mulig å forbedre karakterer ved å ta fag på ny som privatist. For å få førstegangsvitnemål
må du ta privatisteksamen før du går ut av videregående skole.

8. Rutiner for elevfravær
Faglærer fører oppmøte i eget fag for hver time etter ordinær timeplan.
Opplæringsmateriell:
4a.07 – Fraværsoppfølging
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4a.08 - Elevers fremtidige fravær
Skolen har fått nytt skoleadministrativt system. Dette punktet vil bli oppdatert.

9. Varslingsrutiner fravær elever under 18 år
Skolen har fått nytt skoleadministrativt system. Dette punktet vil bli oppdatert.

10.

Varslingsrutiner fravær for elever over 18 år

Skolen har fått nytt skoleadministrativt system. Dette punktet vil bli oppdatert.

11.

Rutiner for kontaktlærer (KL) og personal tutor (PT) elevfravær

Skolen har fått nytt skoleadministrativt system. Dette punktet vil bli oppdatert.

12.

Lenker

Fravær i videregående skole
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