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Enhet:  KILA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
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Kila barne- og 
ungdomsskole

Telefon:
77028301

Vår dato: Vår ref.:

Søknad om at fravær ikke blir ført på vitnemål skoleåret 2018 - 2019

Søknadsskjemaet gleder kun for fravær av helsemessige årsaker på bakgrunn av 
gjeldende forskrift gitt i § 3-41 i opplæringsloven.

Elever som har byttet skole i løpet av skoleåret, og som har innvilgede permisjoner fra 
forrige skole som ikke er trukket fra i fraværsoversikten, tar kontakt med skolen for 
videre saksbehandling.

Forskrift til opplæringsloven § 3-41 sier: Føring av fråvær i grunnskolen
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i 
dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller 
foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet.
Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. 
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå 
opplæringa på førehand.
For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær 
ikkje vert ført på vitnemålet:

a) Dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på 
vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. 
Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre 
fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for 
fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan 
fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

På bakgrunn av § 3-41 søker vi om at følgende fraværsdager ikke blir ført på 
vitnemålet:
Bakgrunn: Dato: Antall dager:

Vedlagt legeerklæring

Vi ønsker et vedlegg til vitnemålet om årsak til fraværet. Dokumentasjon er vedlagt.

Elevens navn: _________________________________ Klasse: ___________________

Dato: __________ Underskrift foresatte: _____________________________________

Søknadsfrist: 7. juni 2019

Besøksadresse:
Kila 116 9415  Harstad

Telefon:
77 02 83 00

E-post:
kila.skole@harstad.kommune.no

Hjemmeside:  
www.harstad.kommune.n
o


