Fravær og permisjon, videregående trinn
Ved Steinerskolen på Rotvoll, videregående trinn, gjelder følgende regler for føring av fravær,
og for at søknad om permisjon fra undervisningen kan innvilges:
-

I henhold til forskrift til opplæringslova § 3-47 skal alt fravær føres på vitnemålet og
kompetansebeviset, med de unntak som framkommer i paragrafens 3. og 4. ledd. Fravær skal
føres i dager og timer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

-

Faglærer kan gi en elev permisjon fra egne timer, kontaktlærer kan gi enkeltelever permisjon
i inntil 1 dag. Permisjon ut over 1 dag kan bare gis av daglig leder eller den som er
bemyndiget, og søknad leveres til skolens administrasjon.

-

Skolen gir ikke permisjon for feriereiser utenom de oppsatte skoleferier. Dersom det er
helsemessig eller annen helt nødvendig årsak til å legge ferien i skoletiden, må det søkes om
permisjon til daglig leder.

-

Skolen har ikke plikt til å gi eleven særskilt opplæring for å ta igjen skolearbeid som er
forsømt i permisjonstiden, men forholdene må legges til rette slik at eleven kan få veiledning.

-

Daglig leder fatter vedtak på søknad om permisjon fra undervisningen både i henhold til
forskrift til opplæringslovens §3-47 og ved søknad av andre årsaker.

-

Søknad som blir avslått og hjemlet i forskrift til opplæringslovens § 3-47, kan påklages skriftlig
til daglig leder innen en uke. Daglig leder fatter deretter endelig vedtak.

-

Avslag på søknad av andre grunner kan ikke påklages.

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-47 kan en elev kreve at inntil 10 dager i et skoleår ikke
blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes
følgende:
-

Idrett og kultur på høyt nivå
Tillitsvalgt arbeid, utenfor skolen
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Helse- og velferdsgrunner
Representasjon i arrangement på nasjonalt/internasjonalt nivå
Religiøs høytid, inntil 2 dager for medlemmer i annet trossamfunn en Den norske kirke
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