Nye fraværsregler i
videregående opplæring

Kortversjonen


Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.



Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som
hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i
faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.



Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra
fraværsgrensen.



Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør
det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller
hun likevel får karakter.



Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.



Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av
fravær.

Unntak
Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær.
Det er for eksempel


rådgivning på skolen



møte med PP-tjenesten



organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant



elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen



avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Unntak, fortsettelse
Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og
standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover
10 prosent kommer av


helse- og velferdsgrunner



arbeid som tillitsvalgt



politisk arbeid



hjelpearbeid



lovpålagt oppmøte



representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks.
idrett eller kultur

I praksis betyr dette
-

-

10% er en grense for hvor mye elevene kan være borte uten å ha
dokumentasjon. Det er altså ikke nødvendig å skaffe dokumentasjon dersom
eleven ikke er i nærheten av, eller over, grensen på 10%.
Eleven vil få skriftlig varsel i fag når de overskrider 5%.
Elever som har et dokumentert behov for et høyere fravær enn 10 %, får vurdering med
karakter dersom læreren har vurderingsgrunnlag i det aktuelle faget.

