Fraværsgrensen. Spørsmål og svar
Pesentert av Randi Hummervoll og Johs Ringås på rektorsamling 13.09.16 og supplert med et utvalg
av spørsmål mottatt i ettertid

Kan helsesøster dokumentere sykdom?
Svar: Nei. Men et dokumentert besøk hos helsesøster godkjennes som dokumentert
fravær, slik som en tannlegetime.

Hvordan behandles reise i forbindelse med permisjon for fravær ved dåp,
bryllup og begravelse i nære relasjoner
Svar: Det gis permisjon for medgått reisetid og for deltakelse i høytideligheten.

Hvordan skal fravær på grunn av deltakelse i idrett behandles?
Svar: Forskrift og regelverk opererer ikke med begrepet ”idrettsfravær”.
Idrettsaktiviteter utenom de vanlige skoletimene kan komme inn under tre kategorier
av ikke tilstedeværelse:
1. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Vi definerer dette nivået som internasjonale kamper/turneringer/samlinger eller
nasjonale kamper/turneringer/samlinger i elitedivisjon.
2. Udokumentert fravær. Eks.: fravær for å reise til kamp på kretsnivå. (Gjelder ikke
som velferdsgrunn.)
3. Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant («oppt. nei» =
registreres, men telles ikke hverken i forhold til fraværsgrense eller vitnemål)
Aktiviteten må være knyttet til læreplanmål. Dette betyr at det kun er elever med
idrettsfag (herunder ikke vanlig kroppsøving) som kan få godkjent slikt fravær.
Eksempel: treningsleir.
Kriteriet er ikke nasjonalt nivå, men at faglærer mener det er gunstig for elevens
faglige utvikling veid opp mot fravær fra vanlig undervisning.
I den grad fraværet berører andre fag, må avtalen også inkludere lærerne i disse
fagene. Det må også ligge til grunn en helhetlig vurdering av elevens generelle
fravær.

Hvorfor skal organisert studiearbeid registreres som ikke tilstedeværelse?
Eleven får jo undervisningen sin, bare på et annet sted.
Svar: Det er flere grunner til dette. For det første er det en tydelig regel at alt fravær
fra undervisning skal registreres. Det betyr at lærer i klasserommet kun skal se at en
pult er tom og uten ytterligere begrunnelse registrere fravær. Lærer skal ikke måtte
forholde seg til «ja men han er på leir» o.l. For det andre: Alle andre typer fravær
som er skolerelatert, f.eks. elevrådsmøte, registreres. For det tredje er dette et
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fravær fra undervisning (selv om eleven får med seg et selvstudium-opplegg), og det
tilhører helhetsbildet av elevens stilstedeværelse. Dette fraværet skal (i likhet med
annet «skolefravær» som elevrådsarbeid, samtale med rektor eller rådgiver etc.) ikke
telles opp, men registreres og årsaksmerkes (se nedtrekksmeny i Skolearena).

Hvordan skal fravær på grunn av deltakelse i musikk, dans og drama
behandles?
Svar: På samme måte som fravær som skyldes idrett.
Eksempler på nasjonalt/internasjonalt nivå: NM i brass. Nasjonal finale i UKM.
Deltakelse i europeisk ungdomssymfoniorkester.
Eksempel på udokumentert fravær: Fravær for å rekke ekstraøvelser til det lokale
teaterlagets oppsetning.
Eksempel på organisert studiearbeid: Fravær for en med hovedinstrument fiolin på
MDD for å delta i mesterklasse for strykere på Institutt for Musikk og Dans ved UiS.

Fra legekontorer m.m.: Er det ikke slik at elevene har 10% egenmelding og at
de dermed ikke skal kunne komme og be om legeerklæring før de har ”brukt
opp de 10 prosentene”.
Svar: Nei. Det er en feilslutning at 10% fraværsgrense tilsvarer arbeidslivets
egenmeldinger. Til forskjell fra arbeidslivets egenmeldinger er ikke det tillatte
udokumentert fraværet på 10% knyttet til noen bestemt årsak (som f.eks. sykdom).

Skal fraværsopptelling nullstilles for hvert halvår i gjennomgående fag?
Svar: Nei. Ikke hvert halvår, men hvert år på de lavere nivåer. Jf Udir-3-2016:
«Fravær i disse fagene skal også måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke
alle timene i faget over to eller tre år.»

Vil det være dokumentert fravær når en elev tar privatisteksamen?
Svar: Ja.
Hva med elever som går mot grunnkompetanse, er de omhandlet av
fraværsgrensen?
Svar: Fraværsregelen er en regel for fagfravær basert på Kunnskapsløftets
årstimetall i faget («NVB-timer»).
For denne kategorien elever skal fraværsgrensen også gjelde, men kun i fagene
(hvis de har noen) der utgangspunktet for karaktersettingen er fullt timetall og full
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læreplan (som for «vanlige» elever). Se Rogaland fylkeskommunes retningslinjer for
vurdering side 16: Standpunktvurdering ved IOP.

Hva er klagefristen for enkeltvedtak om ikke å gi standpunktkarakter?
Svar: Forskrift til opplæringsloven § 5-5: «Fristen for å klage på vedtak som gjeld
eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.» (Altså ikke 3 uker, som
er den vanlige klagefristen for enkletvedtak).

Skal fraværet slettes ved bytte av skole?
Svar: Nei, fraværet skal ikke slettes. Det skal tas med til mottakende skole og komme
på vitnemålet etter reglene i forskriftens § 3-47. Men i forhold til fraværsgrensen skal
beregningen av fagfraværet nullstilles i alle fag.

Skal fraværet slettes ved bytte av utdanningsprogram på samme skole?
Svar: Nei, fraværet skal ikke slettes. Det skal tas med til mottakende
utdanningsprogram og komme på vitnemålet etter reglene i forskriftens § 3-47. I nye
fag starter fraværsberegningen i forhold til fraværsgrensen på null. I fag som eleven
fortsetter med (f.eks. felles allmennfag), nullstilles ikke fraværsberegningen i forhold
til fraværsgrensen.

Hva er forskjellen på «slettes/strykes», «settes til null», «telles ikke» og
«registreres»?
Svar:
«Slettes/strykes» brukes når forskriftens § 3-47 viser til at noen typer fravær «ikkje
blir ført på vitnemålet» etter paragrafens nærmere angitte regler.
«Settes til null» brukes når forskriftens § 3-3 viser til situasjoner der telling av timer i
et fag nullstilles/starter på null igjen fra et visst tidspunkt.
«Telles ikke» brukes når § 3-3 viser til typer av ikke tilstedeværelse som har
skolegrunner (elevrådsmøte etc.).
«Registreres» viser til ikke tilstedeværelse uansett grunn.

(Se også plansjen «Oversikt fraværsføring».)

strek satt 25.10.16
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