Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon inntil to uker (10 skoledager) skal godkjennes av trinnleder.
Søknadsskjemaet leveres til skolens kontor evt. sendes pr. e-post til skolens e-postmottak post@rsio.no. Ved
permisjonssøknad for søsken, føres alle søskens navn på samme skjema. Når en elev er innvilget skolefri er
foresatte selv ansvarlige for elevens undervisning i fraværsperioden.

Elev
Navn:

Fødselsdato:

Adresse

Postnr./sted

Klasse

Elev
Navn:

Fødselsdato:

Adresse

Postnr./sted

Klasse

Elev
Navn:

Fødselsdato:

Adresse

Postnr./sted

Klasse

Tidsrom for ønsket permisjon (maksimalt 10 skoledager)
Fra dato:_____________

Til dato:_________________

Begrunnelse for permisjonssøknad

Husk å søke i god tid, minst tre uker før ønsket permisjon.
Jeg/vi er innforstått med skolens retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisningen.

Underskrift
Dato

Foresatt 1

Foresatt 2

Skolens behandling av permisjonssøknader er i samsvar med friskoleloven § 3-13.

SKOLENS RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN
•

Søknad om fri inntil to dager avgjøres av klasselærer.

•

Søknad om fri inntil to uker (10 skoledager) avgjøres av trinnleder.

•

Søknader om fri mer enn to uker avslås.
Dersom foresatte allikevel velger å ta barn ut i permisjon uten å ha søkt eller fått innvilget
søknaden, vil eleven få ugyldig fravær. Etter to ukers ugyldig fravær skrives eleven ut av skolen, og må
eventuelt søkes inn igjen ved tilbakekomst.

•

Særskilt dokumentasjon
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (10 skoledager) er ufravikelig. I
enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan eleven få beholde sin skoleplass i en
fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon.

Permisjonssøknader for elever behandles etter gjeldende regler, opplæringsloven § 2-1, samt friskoleloven §
3-13, Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa. Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf.
forvaltningsloven § 2. Vedtaket kan klages til skolen ved daglig leder innen 3 uker. Foresatte har rett til å se
sakens dokumenter, jf. fvl. §18.
Regelverk
Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd kan
skoleeier etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.
En avgjørelse av om en elev skal få permisjon eller ikke, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette
medfører blant annet at avgjørelse skal begrunnes, og at det er mulig å klage på den.
Det er ikke en rettighet å få permisjon. Permisjon er noe skolen kan gi. Dersom skolen innvilger permisjon er
det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Dette betyr at selv om det er forsvarlig
for den enkelte elev å få fri, kan skolen avslå søknaden.
Fylkesmannen kan ikke overprøve skolens avgjørelse ved å bestemme hvilke elever som skal få permisjon.
Ved behandling av klager på avslag om permisjon ser Fylkesmannen på om skolen har behandlet søknaden i
tråd med opplæringsloven, og etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Disse reglene skal blant annet
beskytte mot usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet og at det legges vekt på utenforliggende hensyn.
Fravær som går utover permisjon gitt i medhold av opplæringsloven § 2-11:
• Når det gjelder søknader med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke skolen anledning til å
innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta eleven ut av skolen, og eleven er da i juridisk forstand
skrevet ut av skolen. Det er da de foresattes ansvar å sørge for at eleven får grunnskoleopplæring.
• Dersom en elev tas ut av skolen uten at han eller hun har fått innvilget permisjon, regnes dette som
udokumentert fravær. Dette fraværet skal føres på vitnemålet. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge
eleven er borte. Etter forskriftens § 3-41 skal alt fravær føres med mindre eleven har fått innvilget
permisjon eller har et dokumentert fravær som skyldes helsegrunner.
• Ved opphold i utlandet over lengre varighet meldes grunnskoleelever ut av skolen de forlater. Ved utreise
opphører rett og plikt til opplæring etter grunnskoleloven, og skolen har ikke lenger ansvar for
undervisningen. Under utenlandsopphold er det foreldrenes ansvar å sørge for at barna får den
undervisningen de skal ha.
• Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i
permisjonstiden

• Udokumentert fravær registreres i elevens mappe, og det sendes informasjonsskriv til foresatte.

