
Elev: Etternavn Fornavn 
  
 
Skolens navn Klasse For tidsrommet 
  Fra og med:                         til og med: 
 
Skolefritidsordningen (SFO) JA NEI Eventuelle kommentarer 
Eleven har SFO-tilbud    
 
Begrunnelse for permisjon 
 

 
Ansvar 
 
Jeg/vi er kjent med at vi overtar opplæringsansvaret for ______________________________(navn) 
i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for 
tilsvarende tidsrom. 
 
Sted og dato: _____________________________      ______________________________________ 
                                                                                                          Foresattes underskrift 
 

 
Skolens vedtak 

Med hjemmel i opplæringsloven § 2-11 har skolen fattet følgende vedtak: 
 

       Søknaden innvilges fra og med ____________________ til og med ____________________ 
       Søknaden innvilges ikke 
 
Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages med en 
klagefrist på tre uker etter at foresatte har mottatt dette brevet. En eventuell klage skal adresseres til 
Fylkesmannen i Troms som klageinstans, men sendes via skolen. 
 
Dato: ___________________                 Sign: _____________________________ 
                                                                                      Enhetsleder skole/SFO 
 

 

Søknadsskjema – Elevpermisjon fra pliktig opplæring   
 
Retningslinjer for å søke permisjon fra den pliktige opplæringen: 
Opplæringsloven § 2-11: 
«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 
veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at 
eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» 
 
Vi ber hjemmene være tilbakeholdne med å søke permisjon fra opplæringen. Foreldre bærer ansvaret for 
elevenes undervisning og kan ikke kreve å få ekstra undervisning for å ta igjen det forsømte. Dersom foresatte 
velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) søknaden, vil eleven få ugyldig fravær for 
den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Ved fravær utover to ukers gyldig permisjon kan eleven 
bli skrevet ut av skolen. 

 Skolen kan innvilge permisjon når det er gode grunner for det 
 Fra og med 8. klasse føres alt fravær på vitnemålet. (Jfr. Oppl-l § 3-41) 
 Foreldrene har alt ansvar for undervisning i permisjonstiden. 

 
Vi søker med dette permisjon for: 
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