ALT FRAVÆR FØRES
Noen unntak:






Møter med rådgiver, PPT, helsesøster, rektor eller andre ansatte
Elevrådsarbeid o.l. som er godkjent
Organisert forhåndsavtalt studiearbeid
Opplæring hjemme eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom e.l.
Timer som faller bort

FRAVÆR SOM IKKE FØRES PÅ VITNEMÅLET (= «10-dagersregelen» §3-47)
Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager pr.år ikke blir ført på vitnemålet, dersom fraværet
dokumenteres og skyldes:






Helse- og velferdsgrunner. (Kronisk sykdom fra 1.dag, langvarig sykdom fra 4.dag,
syke barn)
Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte (eks. sesjon, tingretten)
Representasjon på arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. (Idrett, kultur)
Religiøse høytider utenom Den norske kirke. (Inntil 2 dager)

Dette fraværet blir ført, og dokumenteres fortløpende:
Dersom eleven søker om at dette fraværet ikke skal på kompetansebeviset, må
dokumentasjon legges ved søknad. Fraværet trekkes fra ved skoleårets slutt.
FORSENTKOMMING:
Oppmøte til en undervisningssøkt inntil 15 minutter etter undervisningsøktens starttidspunkt
regnes i videregående opplæring i Troms som forsentkomming og kan få innvirkning på
ordenskarakter. Mer enn 15 minutter fravær teller og registreres som fravær fra hele
undervisningsøkten.

NYE FRAVÆRSGRENSER HØST 2016 - GJELDER UDOKUMENTERT FRAVÆR
1.

Hovedregel: OVER 10% UDOKUMENTERT FRAVÆR:

Får ikke termin- /standpunktkarakter.
2.

10 – 15% FRAVÆR UTEN TILSTREKKELIG DOKUMENTASJON:

Hvis fraværsårsak gjør det klart urimelig at eleven ikke får vurdering, kan man søke skriftlig
til rektor om at det kan gjøres unntak! (= snever unntaksbestemmelse, og gjelder hvis
særdeles vanskelig livssituasjon.)
3.

OVER 15% UDOKUMENTERT FRAVÆR:

Vil ikke få termin-/ standpunktkarakter.
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Verdt å merke seg vedrørende fraværsgrensen:



Gjelder i enkeltfag (ikke samlet fravær)
Overtrådt fraværsgrense og manglende faglig vurderingsgrunnlag er to ulike ting, som
begge kan føre til at du ikke får vurdering, uavhengig av hverandre.

NOEN TYPER FRAVÆR BLIR FØRT SOM FRAVÆR, MEN KAN UNNTAS FRA
FRAVÆRSGRENSEN HVIS DE ER RIKTIG DOKUMENTERT:
Årsak:

1) Helsegrunner (sykdom)

2) Andre helsegrunner hvor det er vanskelig å
dokumentere hver gang: Kronisk sykdom, utredning
sykdom o.l.
3) Timefravær ved behandling hos tannlege, BUP,
legetimer o.l.
4) Politisk arbeid, arbeid som tillitsvalgt eller
hjelpearbeid
5) Lovpålagt oppmøte
6) Velferdsgrunner (eks. begravelse, syke barn,
privatisteksamen)
7) Representasjon i arrangement
på nasjonalt eller internasjonalt nivå (eks. idrett og
kultur)
8) Religiøse høytider utenom Den norske kirke
(max 2 dager)

Godkjent dokumentasjon:
Legeerklæring eller fra annen
sakkyndig (eks.fysioterapeut, tannlege
o.l.)
NB! Godtas ikke fra helsesøster eller
egenmelding (fra foresatte/ myndige
elever)
Legeerklæring som bekrefter forholdet
kombinert med egenmeldinger.
Legeerklæring, innkallinger e.l. (Må
vurderes)
Kreves dokumentasjon fra politisk
organisasjon eller hjelpeorganisasjon.
Brev om sesjon, møte i retten e.l.
Erklæringer fra foresatte eller fra
myndige elever.
Dokumentasjon som entydig bekrefter
forholdet (eks invitasjoner, bekreftelse
fra idrettslag e.l. (Må vurderes!)
Erklæringer fra foresatte eller fra
myndige elever.

Merk at disse er eneste unntaksgrunner.
Mye unntas ikke, slik som private ferier, kjøretimer o.l.

Rutiner ved Ishavsbyen videregående skole:





Faglærere fører fravær daglig i SkoleArena
Elev fører eget fravær i SkoleArena når borte, og angir årsak, (ev. melder
skolen). Eleven er pliktig til å følge med jevnlig i SkoleArena på eget fravær. Hvor
stort dette er og om riktig ført!
Hvis fravær unntas fraværsgrensa: Elev leverer eget skjema med
vedlagt dokumentasjon til sin kontaktlærer snarest når tilbake
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Kontaktlærer endrer status til «Unntas fagfravær» i SkoleArena og lagrer
dokumentasjon
Det gis varsel i SkoleArena fra faglærerne når eleven nærmer seg 10%-grensa.

Lenke til rundskriv om fraværsgrense på udir
Konsekvenser av høyt fravær ved søknad om læreplass og jobbsøking
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