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SØKNAD OM PERMISJON FRA PLIKTIG UNDERVISNING

Leveres kontaktlærer i god tid før permisjonstidspunktet

Elevens navn og klassetrinn:


Antall skoledager det søkes om:                 Dato for fravær:
    
Tidligere innvilget: (fylles ut av kontaktlærer)

Begrunnelse for søknaden:






Permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring, styres av Opplæringsloven § 2-11 Permisjon fra den pliktige opplæringa: ”Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» Ut i fra foresattes søknad om permisjon/ fri, vil rektor vurdere om ”det er forsvarlig” å innvilge permisjonen. Rektor fatter enkeltvedtak etter en helhetsvurdering basert på tidligere fravær og elevens behov. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere. En permisjon avkorter elevens rett til grunnskoleopplæring tilsvarende gitte permisjonsdager. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden, eller at lærerne vil gi eleven et opplæringstilbud / leksetilbud i permisjonstiden.
Dersom rektor etter Opplæringslovens § 2-11 gir avslag på søknaden om permisjon, og de foresatte likevel velger å ta barnet ut av skolen, blir dette registrert som ugyldig fravær. Skolen har også en meldeplikt overfor NAV dersom elevens fravær kan skyldes utenlandsopphold, jf. Folketrygdloven § 21- 4 tredje ledd; Skoler kan pålegges å gi rutinemessige meldinger når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold.
Utskriving av skolen
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig.
Grunnet Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker, må rektor avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn 10 skoledager. Dersom de foresatte velger å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Eleven vil da per definisjon ikke lenger være elev ved skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi de foresatte et utvidet opplæringsansvar. I tiden eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Foresattes underskrift og dato:



Svar på søknaden:

Rektors underskrift:



