
Meldingen gjelder 

Melding etter fravær 

Melding om planlagt fravær 

Navn: Klasse: 

Grunnen til fraværet 

Egen sykdom Eget barns sykdom Barnepassers sykdom 

Ja Nei Har fraværet sammenheng med forholdene på skolen? 

Annen grunn (forklar): 

Kryss av for de timene fraværet gjelder: 
8. 7.6.5.4.3.2.

den (dato) Fravær antall hele timer: (dag) 

til og med , fra og med (dag) Fravær antall hele dager: 

BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE 
9325 Bardufoss 

Telefon 77 78 93 00 
e-post: bardufoss.vgs@tffk.no

Egenmelding ved fravær 
Egenmelding skal fylles ut ved ethvert fravær og leveres kontaktlærer på e-post første oppmøtedag etter fraværet 

MELDING ETTER FRAVÆR 

MELDING OM PLANLAGT FRAVÆR 

dato elevens underskrift foresattes underskrift 
(for elever under 18 år) 

september 2019 

Fravær antall hele dager: , fra og med (dag) , den (dato) til og med , den 

Fravær antall hele timer: (dag) , den (dato) 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kryss av for de timene fraværet gjelder: 

Grunnen til fraværet (bruk evt eget ark) For krav til dokumentasjon se Opplæringslovens § 3-47. (se baksiden) 
Forklar 

Faglærer- kontaktlærers anbefaling i forhold til vurderingsgrunnlag. Anbefales Anbefales ikke 

Rektor- / kontaktlærers attestasjon 

dato 
sign 

Fo
r s

ko
le

n 



FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova (utdrag) 

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 
eller § 1-3. 

Føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen, 
praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag. I faget kroppsøving skal 
innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. 

Eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at 
læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten sin 
kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for 
å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 

I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fråvær i meir 
enn 10 prosent av timane i faget. Eleven kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fråvær i 
meir enn 10 prosent av timane i faget skyldast slike grunnar som er nemnde i § 3-47 femte ledd bokstav a til f og 
åttande ledd. Det same gjeld dersom fråværet skyldast følgjande delar av den obligatoriske trafikkopplæringa til 
førarkort klasse B: tryggleikskurs på bane og andre og tredje del av tryggleikskurs på veg, jf. 
trafikkopplæringsforskriften kapittel 11. Dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa på 10 
prosent skal gjelde, kan ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, også få vurdering med 
karakter. Avgjerda ligg hos rektor. Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med 
karakter eller standpunktkarakter, jf. tredje ledd. 

§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring

Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar 
kan ikkje konverterast til dagar. 

Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar 
som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. 

Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han 
eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. 

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. 

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på 
vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: 

a) helse- og veferdsgrunnar

b) arbeid som tillitsvald

c) politisk arbeid

d) hjepearbeid

e) lovpålagt oppmøte

f) representasjon i arrangaement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, 
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. 

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast 
som fråvær. 

Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, 
krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på 
kompetansebeviset. 


