Fråvær og dokumentasjon

Reglar om fråvær
• Elevane er pliktige til å møte presis til opplæringa og
delta aktivt §5.5 (fråværsreglementet).
• Eleven skal dokumentere evt. fråvær, også på førehand
om mogleg
• Alt fråvær blir i utgangspunktet ført på vitnemålet
(kompetansebeviset) - frå alle åra.

Fråværsgrense i fag på 10%
•

Alt fagfråvær skal som hovudregel førast.

•

Udokumentert fråvær i fag som overstig 10 % fører som hovudregel til at eleven ikkje får karakter i
faget.
• Prosenten vert utrekna for både 1.halvår, og for heile skuleåret i SkoleArena.
• Varsling ved ca. 5% fråvær i fag. Dette er meint som ei påminning om at ein bør ha eit
bevisst forhold til fråværet sitt i dette faget.
• Dette er først kritisk når eleven overstig 10% fråvær i eit fag. Dokumentasjon er ikkje
naudsynt før ein nærmar seg denne grensa, difor varsling ved 5%.

•

Rektor sitt skjønn. I tilfelle der fråværet er mellom 10 og 15 %, kan rektor avgjere om der er
formildande omstende knytt til det udokumenterte fråværet som gjer at eleven likevel kan få karakter i
faget.

•

Dokumentert fråvær blir ikkje rekna inn i fråværsprosenten. Kva som er rekna som gyldig
dokumentasjon har vi presisert i eige dokument.

Dokumentasjonskrav
Elevane har tilgang via Teams
til denne oversikta over
korleis ulikt fråvær kan/skal
dokumenterast.
Dokumentasjonskrava er det
Utdanningsdirektoratet som
har utarbeidd.
Dokumentasjonskrava finn
du til nedlasting på
heimesida til skulen.

Forskriftsendring med omsyn til køyreopplæring
Fråværsgrensa og trafikkopplæring.
Deler av køyreopplæringa til førerkort klasse B skal unntas frå fråværsgrensa. Det gjeld tryggleikskurs på bane (inntil 4 timar) og andre og
tredje del av tryggleikskurs på veg (inntil 5 timar køyring på landeveg og inntil 4 timar planlegging og køyring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift
til opplæringslova og forskrift til friskolelova § 3-3. Det er kun gjort unntak frå dei obligatoriske delane av køyreopplæringa som er vanskeleg å

kombinere med skolekvardagen. Det er ikkje gjort unntak fra teoretisk og praktisk førarprøve. Endringane gjeld frå 1. august 2019.

Denne endringa er no også oppdatert i informasjonsarket i høve dokumentasjonskrav:

«10-dagars regelen»
- etter opplæringslova kan inntil 10 dagar per
år trekkast frå på vitnemålet
A) helse- og velferdsgrunnar (t.d. kroniske sjukdomar)
B) arbeid som tillitsvald
C) politisk arbeid
D) hjelpearbeid
E) lovpålagt oppmøte (t.d. sesjon, rettsak, m.m.)
F) representasjon i arrangement på nasjonalt og
internasjonalt nivå (gjeld altså ikkje t.d. regionslag/kretslag)

Særlege reglar for fråvær med omsyn til covid-19
•

For elevar med symptom på luftvegssjukdom og som difor må
halde seg heime frå skulen, er det nok at føresette for elevar
under 18 år melder frå om dette til kontaktlærar (per e-post).
Ein treng med andre ord ikkje lege-erklæring for denne type helsefråvær
grunna smittevernomsyn.
Dette gjeld også for elevar som er i karantene e.l.

•

Elevar over 18 år melder sjølve til kontaktlærar (eigenmelding)

•

Dette gjeld førebels til 31.10.2020

SkoleArena
• Som føresett kan du logge inn i SkoleArena å følgje
med på/registrere fråvær for eigne barn under 18 år.
• Sjå eigen presentasjon om registrering og pålogging.

Aktuelle lenkjer:
•

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/reglement

•

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-ivideregaende/

•

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/skole-korona/#152481

