Oslo kommune
Utdanningsetaten
Foss videregående skole
Søknad om permisjon fra opplæring
I henhold til Opplæringsloven § 3-47 kan følgende punkter gi grunnlag for innvilgelse av permisjon fra
undervisningen ( etter søknad ved slutten av skoleåret, kan inntil 10 permisjonsgodkjente dager strykes) :
a) Helse- og velferdsgrunner. Kreves dokumentasjon. Kun fravær fra fjerde dag kan strykes. Unntak: Kronisk sykdom
og funksjonshemming.
b) Arbeid som tillitsvalgt. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller
rektor, skal ikke regnes som fravær.
c) Politisk arbeid
d) Hjelpearbeid
e) Lovpålagt møte
f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For eksempel kultur - og
idrettsarrangement.
g)

Religiøse årsaker. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den
norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blirført på vitnemålet eller på
kompetansebeviset.

Navn:__________________________________ Klasse: ____________ Født: ______________
Kontaktlærer: ______________________________
Søker permisjon fra og med (dato): __________________ til og med (dato): ________________
Årsak om søknad om permisjon fra undervisning: _____________________________________
_____________________________________________________________________________

______________________________
Elevens underskrift

__________________________________
Foresattes underskrift (dersom eleven er under 18)

Skolen fyller ut:
Kontaktlærers anbefaling (ved mer enn 1 dag): ___________________________________________
Søknaden er innvilget da Opplæringsloven § 3-47, gir anledning til permisjon til dette formålet. Vi
viser til punkt
over og fraværet blir ført med fraværskode
.

Søknaden er avslått. Opplæringslovens § 3-47 gir ikke anledning til permisjon til dette formålet.
Dersom du likevel velger å være borte fra skolen, vil det bli ført legitimert fravær - fraværskode L.
Dette kan, avhengig av ditt totale fravær, medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag til å sette
standpunktkarakterer, jfr. Opplæringslovens § 4-7.

_________________________
Kontaktlærer (inntil 1 dag)

Utdanningsetaten
Foss videregående skole

__________________________
Avdelingsleder (2 til 10 dager)

Besøksadresse:
Steenstrups gt. 20,
0554 Oslo

Telefon: 23 22 67 70

fossvgs@ude.oslo.kommune.no
https://foss.vgs.no/

