Fraværsregler
Udokumentert fravær over 10% i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10% og 15%
udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter,
kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.
Fraværsregelen gjelder for alle elever i vidergående skole, og det skal sendes ut varsel dersom en elev
står i fare for manglende vurderingsgrunnlag og/eller dersom en elev nærmer seg fraværsgrensen.
Begrepsavklaringer:
Dokumentert fravær: Fravær som ikke skal telles i forhold til fraværsgrensen. Det er underforstått i
begrepet at rektor har godkjent dokumentasjonen.
Udokumentert fravær: Fravær som skal telles dersom rektor ikke gjør unntak på grunnlag av årsaken
til fraværet.
Noe fravær kan unntas:
• Helse og velferdsgrunner
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Utdypende kommentar til unntaksgrunner:
Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjenesten e.l er fravær
av helsegrunner som skal dokumenteres.
Ved forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som f.eks stans i kollektivtrafikken, kan
rektor avgjøre om det ikke skal telle som fravær i forhold til fraværsgrensen.
Ved kronisk sykdom, utredningsarbeid o.l er det åpning for en kombinasjon av sakkyndig vurdering og
egenmelding fra foresatte eller myndige elever. Det vil si at en lege-erklæring kan ligge i bunn, og
foresatte eller elev over 18 år kan egenmelde løpende fravær som er knyttet til denne konkrete legeerklæringen.
Velferdsgrunner kan defineres bredt. Skolen vil likevel arbeide for en praksis som oppleves tilnærmet
lik og rettferdig for den enklelte elev. Følgende bestemmelser gjelder ved Tveit vgs:
-Eleven skal søke skriftlig om velferdspermisjon.
-Det kan bare gis permisjon for hendelser som er viktige for eleven.
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Det kan være:
Dåp, bryllup, begravelser i nære relasjoner
Obligatorisk kurs/timer i forbindelse med traktorserifikat, oppkjøring
Religiøse høytider utenfor Den norske kirke(inntil to dager)
Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Omsorgsarbeid, for eksempel egne barn
-Hendelsen skal dokumenters skriftlig av den eller de som har ansvaret, f.eks i form av invitasjon,
program osv.
-Rektor skal godkjenne og innvilge søknad i hvert enkelt tilfelle.

Tveit Vidaregåande skule 31.05.18
-Rektor-

Postadresse:
Pb. 54
5560 Nedstrand

Telefon: 52 77 48 50
Telefax: 52 77 48 60
Bankgiro: 3353 07 06856

E-post: kontor@tveit.vgs.no
Internett: www.tveit.vgs.no
E-post: rektor@tveit.vgs.no

