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Permisjonsreglement for søknad om fri utenom skolens ferier og fridager 

 
Vedtaksmyndighet i saker hvor det søkes om fri fra den obligatoriske undervisningen utover en dag er 

delegert rektor. Søknader om fri deler av en dag behandles av kontaktlærer og uten at det fattes 

enkeltvedtak. 

Å få permisjon er ikke en rettighet, men en mulighet. Permisjon i inntil to uker kan bare gis dersom 

det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring i grunnskolen. 
Foresatte må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den 

allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Undervisning som eleven mister ved fraværet 

kan ikke kreves erstattet senere. Dette gjelder også spesialundervisning.  

 
• Skolen anbefaler at elever ikke er borte fra skolen den første måneden etter skolestart og i 

perioder av skoleåret med viktige læringsaktiviteter, prøver, tentamener og eksamener 

(inkludert forberedelsestid). Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon i disse periodene 

• I forsvarlighetsvurderingen av permisjonssøknaden vil momenter som elevens læringsresultat 

og elevens permisjonshistorikk være en del av vurderingen.  

• Skolen vil normalt ikke innvilge søknader om fri med begrunnelse av besøk fra Norge.  

• Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende. 

• Siste halvår på 10. trinn er viktig i forhold til at elevene skal ha sluttvurdering i denne 

terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Dette medfører at det til vanlig ikke er 

forsvarlig å gi permisjon over flere dager i denne terminen. 

• Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i 

spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og 

familiebegivenheter. Det samme gjelder ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt 

nivå.  

 
• Foresatte må søke om permisjon i god tid på forhånd, og senest to uker før ønsket permisjon.  

• En melding om at en elev blir tatt ut av skolen er ikke en søknad, og fravær registreres som 

ugyldig.  

• Standarden skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. Når det gjelder 

helserelatert fravær som f. eks legebesøk eller lignende, skal skolens eget reglement for 

melding av dette følges. 

 
Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa (Friskolelova § 3-13.) 
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker 

(10 dager) av et skoleår. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven.  

         
Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages, med en 

klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. 
       
En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes til skolen. Skolen behandler så klagen og 

oversender denne til Utdanningsadministrasjonen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Sakens foreliggende dokumenter er gjort tilgjengelig og kjent for foresatte, jf. fvl. §§ 18 og 19, og følger ikke 

vedlagt.  
     
Søknadskjema finner du her.  
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