Den Norske Skolen i Rojales - Ciudad Quesada.
Søknad om at fravær ikke skal føres på vitnemål
Søknaden må leveres senest 2 uker før skoleårets avslutning.
Forskrift til opplæringsloven § 3-38 . Føring av fråvær i grunnskolen
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar.
Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.
Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når
eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.
For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a. dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b. innvilga permisjon etter friskolelova § 3-13
For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, 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.
0 Endra ved forskrift 29 juni 2020 nr. 1474 (i kraft 1 aug 2020, heile kap 3 endra).

Det søkes om fratrekk av fravær på vitnemål for:
Elevens etternavn:

Fornavn/Mellomnavn:

Kontaktlærer:

Fødselsnummer:
Klasse:

Fravær som gjelder dokumenterte helsemessige
grunner:
Datoer:

Legeerklæring vedlagt
Levert skolen

NB! Når det gjelder helsemessige årsaker, er det krav om legeerklæring. Retten til å stryke fravær fra vitnemålet er begrenset til fravær
med en lengde utover 3 dager. Det er kun fravær fra og med 4.dag som kan strykes.

Fravær pga. funksjonsnedsettelse el. kronisk sykdom:

Legeerklæring vedlagt
Levert skolen

Datoer:

Elever med funksjonsnedsettelse el. kronisk sykdom kan stryke fravær fra første sykedag. Krav er dokumentert risiko for fravær i form
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av legeattest. I tillegg brukes Skooler som dokumentasjon for hvilke dager eleven har hatt fravær pga. dette.

Fravær som gjelder innvilgede permisjoner:
Datoer:

Permisjonsårsak:

Vedlegg nr.:

Krav om at årsak til fravære blir ført på vedlegg til vitnemålet

Sted/dato:

Foreldres/Foresattes underskrift

VEDTAK FRA SKOLEN:
Søknaden innvilges:

Søknaden innvilges ikke:

Begrunnelse for eventuelt avslag eller merknad til innvilget søknad:

Sted/dato:

Rektor

Avda. De Castilla No 38B, 03170 Rojales (Alicante), Spania
Tlf: (+34) 966 719 684 - E-post: post@dnsr.no- hjemmeside: www.dnsr.no

