
Elvetun skole Tlf: 467 49631 E-post: post@dyroy.kommune.no

Elvetun skole SØKNAD OM FRATREKK AV

FRAVÆR PÅ VITNEMÅLET 

Vi søker med dette fratrekk av fravær på vitnemålet for: 

ELEV: Etternavn: Fornavn og event. mellomnavn: Klasse: Født: 

Postadresse: Postnummer: Poststed: 

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 ut over 3 dager. Det er kun fra og med 4. dag som kan strykes. 

Fravær som gjelder dokumenterte helsemessige grunner: 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 av legeattest. I tillegg brukes meldingsboka som dokumentasjon for hvilke dager eleven 
har hatt fravær pga. dette. 

Fravær pga. funksjonsnedsettelse el. kronisk sykdom: Legeerklæring:    Vedlagt   Levert skolen 
Datoer: 

Fravær som gjelder innvilgede permisjoner: 
Datoer: 

Krav om at årsak til fravær blir ført på vedlegget til vitnemålet: 

Forskrift til Opplæringslova § 3-41 Føring av fravær i grunnskolen 
Fra og med 8. årstrinnet skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. 
Enkelttimer kan ikke overføres til dager.  
Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare 
når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.  
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd. 
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på 
vitnemålet: 

a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b) Innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11

Dato: _____________________  Foresattes underskrift: _______________________________________________________________________ 

Skoleåret 2019/20
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