SØKNAD OM FRI
Søknad om permisjon for 1 dag eller mindre sendes kontaktlærer i meldingsbok eller på Mobilskole.
Søknad om permisjon fra 2 dager inntil 2 uker (10 dager) sendes rektor på dette søknadsskjemaet senest 2 uker før permisjonen.
Se baksiden for mer informasjon om permisjonsregler.

Opplysninger om eleven
Navn

Klasse

Adresse

Postnr/sted:

Tidsrom søknaden gjelder for
Det søkes herved om fri fra og med _____________________ til og med________________________ (dato)
Tilsammen ____________ dager.
Begrunnelse for permisjonen

Opplæringstiltak i permisjonstiden

Dato

Foresattes underskrift

Kontaktlærers innstilling

Sign:_________________________
Rektors vedtak
Permisjon innvilges:



Permisjon innvilges ikke: 

Begrunnelse for eventuelt avslag:

Underskrift (skolen)

Skjema Sk.66-permisjonssøknad elever

Dato

________________________________________________________________________________________________________

Rektor kan i iht. til Privatskoleloven gi fri i inntil to uker (10 skoledager), dersom dette vurderes som forsvarlig:
§ 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna
gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.
Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene/de foresatte. Barn har rett og plikt til å gå i
grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter
således foreldrene/de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor
ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet.
Skolen fraråder i prinsippet lengre fravær fra skolen, da det for enkelte barn kan skape så store hull at de strever med å få tatt
igjen tapt undervisning. Det oppfordres derfor til at barna ikke tas ut av skolen på grunn av ferie, men at ferie legges til skolens
ferier. Jf § 3-13 i privatskoleloven.
Skolen anbefaler at elever ikke er borte fra skolen den første måneden etter skolestart og i perioder av skoleåret med
viktige læringsaktiviteter, prøver og tentamener. Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon i disse periodene.
Det er rektor som sammen med kontaktlærer tar standpunkt til om permisjon er forsvarlig eller ikke. Når det gjelder søknader
med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke skolen anledning til å innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta
eleven ut av skolen, og eleven er da i juridisk forstand skrevet ut av skolen. Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen
dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i permisjonstiden. Dersom det gis avslag på søknaden, og foresatte likevel tar eleven
ut av skolen, så registreres dette som ugyldig fravær.
En melding om at en elev blir tatt ut av skolen er ikke en søknad, og fravær registreres som ugyldig.
Kontaktlærer kan gi permisjon inntil 1 dag, rektor inntil 2 uker.
Søknad om permisjon fra opplæringa må skolen ha senest 2 uker før permisjonsdato.
Klagerett: Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Utdanningsdepartementet er klageinstans. Klagen må sendes
innen 3 uker etter vedtaket er mottatt. Klagen sendes til skolen.
Ulegitimert fravær: jf. privatskoleloven § 7-6.
Dersom ein elev i grunnskolen utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har
omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir
ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.

