SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Frist: senest 1. juni

Thora Storm videregående skole

Leveres kontaktlærer

SØKNAD (kryss av)

Skjema sist revidert jan16

om dokumentert fravær
om redusert fravær
Elevens navn

gruppe

1. Dokumentert fravær. Forskrift til Opplæringsloven § 3-47.
Jeg søker om dokumentert fravær for følgende datoer:

sum
dager
timer

Dokumentasjon (må ligge vedlagt):

2. Redusert fravær. Forskrift til Opplæringsloven § 3-47. Avgrenset til 10 dager
Jeg søker om redusert fravær for følgende datoer:

sum
dager
timer

Grunnlag for å søke om redusert fravær kan være (må dokumenteres):
Helse- og velferdsgrunner
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte

Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
For elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke:
Inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid

Elevens underskrift
Dato
Underskrift

Foresattes underskrift

Kontaktlærers uttalelse: (sjekk om vedlagte dokumentasjon samsvarer med fravær på skoleadministrativt system)

Søknaden om dokumentert fravær er:

Innvilget

Ikke innvilget

Søknaden om redusert fravær er:
Begrunnelse:

Innvilget

Ikke innvilget

Vedtak

Klageadgang Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr. Forvaltningsloven
Skolens underskrift
Dato
Underskrift

skjema/fravær.xls

Informasjon til utfylling av skjema:
Dokumentert fravær:
Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset,
dersom det blir lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Skolen vil da opprette et vedlegg til vitnemålet som bekrefter at fraværet er dokumentert.
Det vil uansett være opp til eleven å ta vare på dokumentasjon fra lege ol. for ettertiden.
Redusert fravær:
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført:
a. helse- og velferdsgrunnar
b. arbeid som tillitsvald
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Fravær som skyldes helsemessige grunner må vare i mer enn tre dager sammenhengende,
og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes.
Ved dokumentert fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom,
kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.
Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den Norske Kirke, kan kreve at inntil
2 dager knyttet opp mot religiøse høytider ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset.
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