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Permisjon fra pliktig undervisning i skolen
Vedlegg:
Notat til Komite for Oppvekst 260810
Retningslinjer for invilgelse/avslag på søknad om permisjon fra opplæringa i
grunnskolen
Dokumentliste:
Maler - Svar på permisjon fra pliktig undervisning i skolen
Uttalelser fra skolene

Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 2-11 regulerer slike permisjoner:
§ 2-11 Permisjon frå den pliktige undervisninga
Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon
i inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trossamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad
rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet har helgedag. Det er eit
vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida,
slik at eleven kan følje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida
er ute.
I Kongsvinger har vi fokus på læringstrykk, læringsutbytte og tilstedeværelse (jevnfør
læringspolitisk strategi og styringskort).
Det legges til grunn at skoleplikten og forståelse og samarbeid med hjem, er bærebjelker
i enhetsskolen.
Det ble fra rektorhold i høst pekt på en uheldig utvikling når det gjelder at elever blir
søkt fri fra pliktig undervisning. Særlig har dette vært et økende fenomen i forhold til
sydenferier i skoleåret.
En oppsummering i perioden 16.08.10 – 10.09.10 viste følgende:
Skole
Austmarka
Brandval
Holt

Antall søknader
13
8
12

Langeland
Marikollen
Vennersberg

30
29
26

Merknad
1 avslag
2 avslag (Skoleåret 09/10
til 10.09.10: 110 søknader)

Tema med skoleplikt ble satt på dagsorden først blant rektorer og ute i skolene, deretter
som drøftingstema i Komite for oppvekst 23.09.10.
Det ble deretter sendt ut høringsbrev (jevnfør vedlegg ) til skolene.
Følgende kom med innspill:








Austmarka barne- og ungdomsskole
Holt ungdomsskole
Langeland skole
Marikollen skole
Roverud barne- og ungdomsskole
Tråstad ungdomsskole
Vennersberg skole

I tillegg er det tatt kontakt med andre kommuner for å etterspørre praksis der.

Vurdering:
Ut fra høringsrunden og også ut fra kontakt med andre kommuner viser det bred enighet
om at skoleplikten må ivaretas. Det er videre ønske om en lik praksis i kommunen for å
forebygge forskjellsbehandling.
Opplæringsloven legges til grunn sammen med en praksis som sikrer maksimal
tilstedeværelse for elvene.
Samtidig vil det aldri kunne legges opp til rutiner som fritar for "skjønn". Jevnfør
lovformuleringen ”når det er forsvarlig”. I dette ligger den individuelle vurderingen og
enkeltvedtak med klagerett.





Ved vurdering av søknader gir ikke Opplæringsloven noen konkrete kriterier for
hvordan søknadene skal behandles.
Det er ingen bestemmelser om hvor mange permisjoner en elev kan innvilges i
løpet av et skoleår eller i løpet av grunnskoletiden.
Opplæringslovens § 2-11 sier at permisjon kan gis når det er ”forsvarlig”.
Permisjon bør unngås
o utover 10 skoledager pr skoleår
o de fire første ukene av skoleåret
o i perioder av skoleåret der det foregår terminprøver, nasjonale prøver og
eksamen.

Rådmannens
INNSTILLING
1. Det skal utøves en praksis i forhold til Opplæringslovens § 2-1 som sikrer elevene
maksimal tilstedeværelse på skolen.
2. Søknader behandles ut fra de felles retningslinjer som følger denne saken.
3. Retningslinjene gjøres kjent for foresatte ved den enkelte skole og trer så i kraft.

17.03.2011 Komité for oppvekst
KOMO-003/11

INNSTILLING:
1. Det skal utøves en praksis i forhold til Opplæringslovens § 2-1 som sikrer elevene
maksimal tilstedeværelse på skolen.
2. Søknader behandles ut fra de felles retningslinjer som følger denne saken.
3. Retningslinjene gjøres kjent for foresatte ved den enkelte skole og trer så i kraft.
Innstillingen er enstemmig.

14.04.2011 Kommunestyret
KS-033/11

VEDTAK:
1. Det skal utøves en praksis i forhold til Opplæringslovens § 2-1 som sikrer elevene
maksimal tilstedeværelse på skolen.
2. Søknader behandles ut fra de felles retningslinjer som følger denne saken.
3. Retningslinjene gjøres kjent for foresatte ved den enkelte skole og trer så i kraft.
Vedtaket var enstemmig.
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