PERMISJONSREGLEMENT - ELEVPERMISJONER
Rauma kommune har forståelse for at foreldre/foresatte kan anse det som ønskelig, og til tider
nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen – det være seg
forskjøvet ferie, kortere opphold i utlandet eller tilsvarende.
(Last ned skjema for elevpermisjon)
Rauma kommune har delegert myndighet til den enkelte skole til å fatte vedtak om søknad om
elevfri/permisjon fra den pliktige opplæringa i inntil to uker når skolen finner det forsvarlig.
Det vises for øvrig til § 2-1 i opplæringslova og til vedtatt delegasjonsfullmakt.
Rauma kommune og den enkelte skole anbefaler foreldre/foresatte om å vise måtehold når det
gjelder å ta barn ut av skolen. Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff, i tillegg til at
de skal trenes i å mestre omgang og samspill med andre elever, jf. § 1-1 i opplæringsloven.
Vi har tro på at foreldrene/foresatte tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil
selv kortere fravær kunne gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant.
Kunnskapsdepartementet har nå innført skjerpede krav til fravær, og Utdanningsdirektoratet
har gitt klare signaler om at kommunene/skolene bør stramme inn sin permisjonspraksis. I
tråd med dette vil vi som hovedregel ikke gi permisjon til ferieturer.
Lovgrunnlag
Opplæringslova
§ 2-1, Rett og plikt til opplæring
§ 2-2, Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid
§ 2-3a, Fritak frå aktiviteter m.m. i opplæringa
§ 2-11, Permisjon fra den pliktige opplæringa
§ 2-12, Private grunnskoler
§ 2-13, Bruk av lova for privat opplæring i heimen (heimeundervisning)
Barnelova
§ 30, Innholdet i foreldreansvaret
Barn og unge har i følge § 2-1 ”plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg
grunnskoleopplæring”. Denne retten og plikta varer til eleven har fullført det tiende
skoleåret.
Elevens opplæringsplikt gjelder uavkortet, men ved permisjoner og fravær som ”eleven eller
foreldra sjølv er skuld i”, fraskriver eleven (eller foreldra/foresatte på elevens vegne) seg
retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden på permisjonen. I
denne perioden overtar foreldrene/foresatte ansvaret for elevens opplæring.
Det er kun fritak etter opplæringslovas § 2-1, 4. ledd, 2. pkt. som gir rett til å fullføre
opplæringen de er blitt fritatt for. I ot.prp. 46 (1997-98) understrekes det at fritak etter 2. pkt.
bare skal gis i helt spesielle unntakstilfeller, først og fremst der det er urimelig overfor eleven
å gjennomføre opplæringsplikta. Elever som blir fritatt for opplæringsplikta med grunnlag i
dette punktet, mister dermed ikke opplæringsretten, og skal ha rett til å komme tilbake for å
fullføre grunnskolen på et senere tidspunkt (bl.a. ved alvorlig sykdom).
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Fravær fra enkelttimer/enkeltdager - (skolefri)
Skolefri kan innvilges for enkelttimer og enkeltdager. Søknad som konkretiserer formål med
fritak, sendes kontaktlærer for godkjenning. Dette gjelder eksempelvis for fritak i samband
med familiearrangementer, fritidsaktiviteter, (tann)legetime og lignende.
Opplæringslova setter ikke noen begrensninger mht. hvem som skal søke en elev fri fra
skolen. Rauma kommune krever imidlertid en påtegning fra foreldrene/foresatte eller den som
har det daglige ansvaret for eleven.

Fravær inntil to uker - (permisjon)
Permisjon kan innvilges for inntil to uker (10 undervisningsdager) pr. år. Rektor behandler og
avgjør søknader om permisjon.
Søknadsfrist 14 dager før permisjonen skal begynne.
I følge § 2-11 i opplæringslova har elevene ingen lovfestet rett til permisjon*. Loven uttrykker
derimot at før permisjon innvilges, skal rektor vurdere om det er forsvarlig å la elevene være
borte fra den pliktige opplæringa.
Til grunn for en slik vurdering vil inngå momenter som
-

om, og i tilfelle hvilken, opplæring som gis i permisjonstiden
hvilke andre opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte han/hun kan
forventes å ha av dette
om eleven har hatt permisjon før
elevens faglige nivå
om permisjon på et gitt tidspunkt vil kunne hindre eleven i å gjennomføre prøver,
tentamen og eksamen, og slik redusere grunnlaget for vurdering i fag

Opplæringslova setter ingen begrensninger mht. hvem som kan søke om permisjon for en
elev. Rauma kommune krever imidlertid at en slik søknad skal komme fra foreldrene/foresatte
eller den som har det daglige ansvaret for barnet.
Det vises for øvrig til Barnelovas § 30 som presiserer at også den av foreldrene/foresatte med
foreldreansvar uten evt. å ha den daglige omsorgen, har medbestemmelse når det gjelder barns
utdannelse. Det må således forutsettes at denne er innforstått med søknaden om permisjon.

*Unntatt denne bestemmelsen er elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke.
Disse elevene har rett til permisjon de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Til gjengjeld
krever loven at foreldrene/foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida.
Kopi av vedtak sendes rådmann v/skolefaglig ansvarlig.
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Fravær utover to uker – (hjemmeopplæring)
Skal fraværet strekke seg over mer enn to uker, må det meldes hjemmeopplæring.
Hjemmeopplæring innebærer at foreldrene/foresatte selv påtar seg å gjennomføre opplæringa
i den aktuelle perioden. Melding om hjemmeopplæring sendes rektor.
(Last ned skjema for hjemmeopplæring)

Frist: 1 mnd. før hjemmeopplæringa skal starte.
Opplæringa som foregår i hjemmet, skal følge opplæringslova når det gjelder formål og
innhold, og skal i prinsippet følge den samme læreplan som i den offentlige grunnskolen.
Dette kravet gjelder selv om foreldrene/foresatte bare overtar opplæringsansvaret for en
kortere periode. Skolen/rektor må derfor forelegges, og skal anbefale, en opplæringsplan for
eleven. Opplæringsplanen kan være lik klassens opplæringsplan for perioden, men de
opplevelser, inntrykk og impulser eleven forventes å ha i den perioden hjemmeopplæringa
pågår, bør også komme til uttrykk i planen.
Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at opplæringa blir gjennomført på en
tilfredsstillende måte. Skolen/rektor har den praktiske utførelsen av tilsynsansvaret.
Skolen kan avslå/nekte å godkjenne en melding om hjemmeopplæring, eller evt. kreve at
eleven kommer tilbake til skolen, dersom hjemmeopplæringa ikke gjennomføres i
overensstemmelse med intensjonene i opplæringslova.
Det er bare foreldrene/foresatte, eller den som har det daglige ansvaret for barnet, som kan
melde hjemmeopplæring.
Det vises for øvrig til barnelovens § 30, se pkt. under permisjon.
Kopi av vedtak sendes rådmann v/skolefaglig ansvarlig.
Fravær utover 6 måneder
Ved fravær utover 6 måneder skal eleven normalt skrives ut av skolen.
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