INFORMASJONSSKRIV OM FRAVÆR TIL ALLE ELEVER

Det er en egen grense for udokumentert fravær på 10 % i alle fag. Dersom du overstiger denne
grensen, kan faglærer uansett ikke sette halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Dette gjelder uansett
om faglærer mener det foreligger et vurderingsgrunnlag eller ikke.
Utgangpunktet er at alt fravær skal telle med i denne fraværsprosenten, men at dokumentert fravær etter
særlige regler kan unntas. All dokumentasjon vises til kontaktlærer, som fører dette i Visma InSchool.
Dette gjelder:
•

•

Fravær pga. andre rettigheter eller elevaktiviteter i skolens regi, f.eks. møte med
rådgiver/ledelse/PPT/ elevråd, eller faglige aktiviteter utenfor ordinær undervisning etter avtale med
skolen (kode «R» i ViS)
Dokumentert fravær etter følgende årsaker: (kode «D» i ViS)

Fraværsårsak:

Eksempler/kommentarer:

Dokumentasjonskrav

Sykdom

Alle typer sykdom av kort eller lang
varighet

Legeerklæring. Tilbakevendende kronisk
sykdom kan dokumenteres med en
legeerklæring og så egenmeldinger fra
foreldre eller myndig elev.

Andre
helseårsaker/behandling

For eksempel tannlege, psykiatrisk
behandling, BUP, fysioterapi,
skolehelsetjeneste

Dokumentasjon fra behandlende instans på
at timen er benyttet. Innkalling er ikke
tilstrekkelig.

Velferdsgrunner

Dødsfall/begravelse i nær familie.
Andre familiehøytider
Omsorg for egne barn

Bekreftelse fra foreldre eller myndig elev

Arbeid som tillitsvalgt

Bekreftelse på innkalling

Politisk arbeid

Obligatoriske møter pga. verv

Bekreftelse fra politisk organisasjon

Hjelpearbeid

Redningsaksjoner etc.

Bekreftelse fra hjelpeorganisasjon

Lovpålagt oppmøte

For eksempel vitne i rettssak

Innkalling

Representasjon i arrangement
på nasjonalt eller
internasjonalt nivå
Deler av kjøreopplæring i regi
av trafikkskole

Idrettsarrangementer
Kulturarrangementer

Bekreftelse på representasjonen

Deler av modul 3 og 4 som det er
vanskelig å gjøre utenfor skoletid

Bekreftelse fra Trafikkskole

Religiøse høytider utenom
Den norske kirke
Årsaker som åpenbart ligger
utenfor elevens kontroll

Kun inntil to dager i året

Bekreftelse fra foreldre/myndig elev

Rektor avgjør i disse tilfellene.
F.eks. bussforsinkelse, ekstremvær

Dokumentasjon fra transportselskapet

NB! Når du har vist dokumentasjon til kontaktlærer, må du selv ta vare på denne dokumentasjonen i
etterkant. Skolen skal ikke oppbevare denne dokumentasjonen for deg.
Dette fraværet er i hovedsak samme type fravær du også kan få inntil 10 dagers fratrekk på selve
vitnemålet/ kompetansebeviset (sykdom gjelder da kun fra fjerde dag, og ikke andre helseårsaker gjelder).
Dette avklarer du med kontaktlærer (kode «§» i ViS). NB! Dette er en egen ordning for fratrekk på
vitnemål/kompetansebevis som ikke må forveksles med 10 % ordningen!
Du må levere dokumentasjon på fraværet ditt til kontaktlærer så fort som mulig, helst i forkant hvis mulig,
og senest etter tre virkedager. Alt annet meldt fravær som sykdom uten legeerklæring, private
reiser/ferier, kjøretimer, forsoving etc., regnes som udokumentert selv om melding er gitt. Fraværet merkes

med meldt i ViS. Som hovedregel skal slikt fravær meldes/signeres av foreldre for elever under 18 år.
Dersom du ikke sier fra om fraværet i det hele tatt, vil det registreres som umeldt fravær. Slikt fravær vil
telle negativt på ordenskarakteren din. Alt fravær over 15 minutter regnes som fravær for timen. Fravær
inntil 15 minutter vil regnes som forseintkomming som påvirker ordenskarakteren din.
Det er rom for å gjøre unntak fra regelen om udokumentert fravær opp til 15 %, men det betinger at det
foreligger særlige grunner som gjør det klart urimelig at eleven ikke får vurdering. Rektor v/ avdelingsleder
behandler disse sakene etter søknad på eget skjema fra eleven via faglærer og kontaktlærer. Har du
udokumentert fravær over 15 %, kan du uansett ikke få karakter.
Det er timefraværet i det enkelte fag som skal ligge til grunn, og prosentsatsen skal regnes ut fra det gitte
timetallet i faget for halvåret som omfatter halvårsvurderingen eller hele skoleåret for standpunktkarakter
(ikke fravær over flere år selv om faget er gjennomgående). Dersom du bytter fag eller skole underveis, vil
fraværsberegningen starte på null igjen.
Den enkelte faglærer har ansvar for å føre fravær og følge opp fraværsprosenten, bl.a. ved å sende ut
varsel i tide. Ved fare for manglende karakter, vil du/dine foreldre få et skriftlig varsel fra skolen via ViS, og
kontaktlærer vil også innkalle til samtaler (1 og 2) for å følge opp situasjonen. Varsel for fare om
overskridelse av 10 %-grensa sendes ut ved ca. 7 % fravær.
NB! Faglærer må også ha et vurderingsgrunnlag i faget for å kunne sette karakter. Det ikke er noen
automatikk i å få karakter selv om en holder seg innenfor grensen på 10 % udokumentert fravær. Et
slikt vurderingsgrunnlag kan f.eks. mangle ved høyt dokumentert fravær, eller ved høyt fravær spesifikt i
vurderingssituasjoner. Det er faglærer som bestemmer om det er et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i faget.
Du kan altså få manglende vurdering i et fag på to ulike måter:
1. Oversteget 10 % udokumentert fravær
2. Manglende vurderingsgrunnlag etter faglærers vurdering
Selv om du har mistet muligheten til å få karakter i et fag, er du fortsatt elev i faget med rett og plikt til å
følge undervisningen og å få underveisvurdering.

Følgende fraværskoder benyttes i ViS:
Fraværskode
X
M
D
R
§
!

Beskrivelse
Fravær, udokumentert
Meldt fravær, udokumentert
Dokumentert fravær
Rettighetsfravær
Fravær som er trukket fra på dokumentasjon etter krav fra eleven (inntil 10 dager
(se forskriftens § 3-45)
Benyttes når eleven har annen opplæring i denne økta

Konsekvenser av fravær:
Kode

X
M
D
R

Fraværstype

Fravær, udokumentert
Meldt fravær, udokumentert
Dokumentert fravær
Rettighetsfravær, § 3-45

Påvirker
Teller på
Tellende
Påvirker
ordens- 10% fraværs- fravær på
vurderingskarakteren grense i fag vitnemålet grunnlag i fag
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

Grenser for udokumentert fravær i fag:
Årstimer
(60 min)

Årstimer
(46 min)

Uketimer
(46 min)

10 % høsthalvår *

10 % STANDPKT *

Varsel

Varsel

Grense

Grense 15
%
STANDPKT*

Grense

56

75

2

2

3

4

7

10

84

112

3

3

5

7

11

16

112

150

4

4

6

10

15

22

140

187

5

5

8

12

18

27

168

225

6

7

10

15

22

33

197

263

7

7

11

18

26

39

253

337

9

10

15

23

33

49

281

375

10

11

16

25

37

55

338

450

12

14

20

31

45

67

*) 46-minutters økter

