
Fråvær



10% regel

• Dersom du har meir enn 10% udokumentert
fråvær i eit fag, får du ikkje karakter i faget.

• Dersom du har mellom 10 og 15 %, kan rektor 
etter nærare reglar (søknad) bestemme at du 
likevel kan få karakter.



Unntak (må 
dokumenterast)

R

Innanfor ei ramme på 10 skuledagar, kan du krevje at 
følgjande dokumert fråvær ikkje førast på vitnemålet:

• Helse og velferdsgrunnar*

• Arbeid som tillitsvald utanfor skulen

• Politisk arbeid

• Hjelpearbeid

• Lovpålagt oppmøte

• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur

• Fråvær på inntil to dagar til religiøse høgtider utanom 
den norske kyrkja.

* Legeerklæring. Må vare meir enn tre dagar, og det er 
berre fråvær f.o.m fjerde dag som kan strykast. Ved 
dokumentert risiko for fråvær grunna funksjonshemming 
eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med 
første dag.



Typisk 
usikre 
situasjonar:

• Tannlege. Vise kvittering, får det på vitnemål, men 
ikkje på 10%

• Obligatoriske køyretimar klasse B (altså personbil, 
ikkje traktor, moped eller trafikalt grunnkurs): får 
det på vitnemål, men ikkje 10%



Gje melding 
om fråvær

• Lærar fører X dersom ein elev er borte utan å gje 
melding

• Lærar fører M dersom eleven er borte, og har 
gjeve melding

Foreldre gjev melding på elevar under 18 år.

X-fråvær kan bli oppfatta som skulk, og kan føre til 
ordensmerknad, som kan føre til nedsett karakter i 
orden og/eller åtferd.

Ved lengre, planlagt fråvær må elev/foreldre søke 
rektor. Det kan vere aktuelt på fagdagar at elev 
erstattar fråvær med skulerelatert arbeid. Gjeld ved 
særskilde høver, f.eks velferdspermisjonar.



Komme for 
seint til 
time, eller 
gå før time 
er over?

• Får ikkje fråvær, men ordensmerknad som kan føre 
til nedsett ordens- eller åtferdskarakter.



Varsel frå 
skulen

• Eleven får varsel dersom ein nærmar seg 
fråværsgrensa på 10% i eit fag.

• Foreldre får varsel dersom eleven er under 18 år.

• Elevar som har mykje fråvær, går glipp av mykje 
opplæring. Det kan føre til at læraren manglar 
vurderingsgrunnlag, og eleven kan kanskje ikkje få 
karakter, uansett fråværsgrunn. Då vil eleven få 
varsel om manglande karaktergrunnlag.



Må ein alltid 
ha 
legeattest?

• Nei. Følg med på eige fråvær i faga (Visma). 

• Alt opp til 10% er unødvendig å ha legeattest på –
men den prosentgrensa kan kome fort i små fag…



Avtale med helsetenesta i Stryn

• Ringe fastlegekontoret første sjukdomsdag, blir journalført.

• Ringe fastlegekontoret dag x når ein er friske → får attest på fråvær

• Må hente attest i luka på legekontoret, kr. 150

• Lever attest på skulen

• Elevar med fastlege i andre kommunar, må ringe heimkommunen. Vi veit ikkje kva ordningar dei 
har der.

• MERK: dersom det er behov for konsultasjon pga sterk bekymring kring helsa, må ein presisere 
det ved innringing. Dersom ikkje behov, treng ein ikkje bestille legetime.

• Elevar med kroniske sjukdomar kan få ein generell helseattest, slepp då å ringe legekontoret ved 
kvart fråvær.

• For attestar er det best å ringe mellom kl. 13 og 15. Ved behov for konsultasjon, ring kl. 9



Det er lov å 
vere sjuk! ☺

• Det meste av fråvær vil 
syne på vitnemål uansett 
om ein har legeattest eller 
ikkje, den hjelper berre til 
å få karakter om ein kjem 
over 10%.


