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SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN

Undertegnede søker med dette om fri
for ………..….……………………………………………………….. elev på trinn ……………
kontaktlærer……..………………………………….…………………………… fra og med ………
dag den ……………….. til og med ……… dag den …...………………………………

- til sammen ……… skoledager.

Begrunnelse for søknaden: (Se side
2) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Vi er klar over at vi har ansvaret for opplæringen i den perioden eleven er borte fra skolen.
Ekstratimer fra skolen kan ikke kreves når eleven kommer tilbake.

….…………………..……………………………………..…………………………………..
sted – dato foresattes underskrift

Kontaktlærers
avgjørelse/uttalelse:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

…………………………………………………………………………………………………

sted – dato kontaktlærer

Rektors
avgjørelse:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

sted – dato rektor

Kopi: rektor / kontaktlærer elevarkiv
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I opplæringsloven står følgende:

§2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter
søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn
utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane
trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig
undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga
etter at permisjonstida er ute.

RETNINGSLINJER FOR Å GI ELEVENE FRI

Elevene kan gis fri av følgende grunner:

1. Viktige velferdsgrunner.

2. Viktige begivenheter i nærmeste familie.

3. Ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret
familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.

4. Deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer.

For øvrig gjelder følgende:

∙ Elever kan bare gis fri etter skriftlig søknad fra foreldre/foresatte.

∙ Søknad om fri i inntil 3 dager avgjøres av kontaktlærer.

∙ Søknad om fri i inntil 10 dager avgjøres av rektor etter samråd med kontaktlærer.

∙ Permisjoner utover to uker må behandles av Statsforvaltaren

∙ Når elever gis fri, har foreldre/foresatte ansvaret for opplæringen i den perioden eleven er
borte fra skolen.

Eventuelt avslag på søknaden kan ankes til Utdanningsavdelingen hos
Statsforvaltaren i Rogaland innen 3 uker etter at avslaget er mottatt. Anken
sendes til skolen som videresender anken.


