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I følge opplæringsloven har norske barn rett og plikt til grunnskoleop-

plæring.

Undervisningen skal vare i ti år, 190 skoledager pr. år. Skoler vedtar 

hvert år en bindende arbeids- og ferieplan (skolerute). I planen fast-

settes skoleårets begynnelse og slutt, plassering av fridager og ferier, 

samt lengden av feriene. Dersom foresatte ikke kan ha ferie innenfor 

skolens ferier, kan det søkes om fri for eleven. Vi henstiller likevel til 

å prøve å "nne løsninger som ikke svekker elevenes undervisningstil-

bud. 

Dette er spesielt viktig i en steinerskole, der mye av undervisningen er 

direkteformidling og ikke bruk av lærebøker, og det således er vans-

kelig å få tatt igjen sto# som eleven går glipp av.

Foresatte er ansvarlig for at eleven møter på skolen slik som bestemt i 

skoleruta. Er

eleven borte fra den pliktige undervisningen (f.eks. sykdom), må 

hjemmet underrette

skolen om det. Etter fraværet får klasselærer melding med grunn for 

fraværet i meldingsboken.

Aktivitetsdager og skoleturer er også pliktig undervisning. Elevene 

kan ikke utebli fra disse dagene uten grunn. 

Følgende retningslinjer gjelder for søknad om skolefri: Det kan søkes 

om inntil to uker permisjon i strekk. Søknadsfrist er 14 dager før 

permisjonen skal begynne. Søknad krever underskrift fra foreldre eller 

den som har det daglige ansvaret for barnet. Ved søknad om skolefri 

utover to uker skal eleven formelt meldes ut av skolen og $yttemeld-

ing sendes til elevens hjemkommune. Forøvrig henstilles det til at 

reiser legges til skolens ferier. Søknad om permisjon stiles til skolen 

ved daglig leder.

Det er skolens ansvar at eleven får den undervisning den har krav 

på, men det er foreldrene som har ansvaret for tapt undervisning ved 

permisjon. Foreldrene overtar selv ansvaret for elevens opplæring i 

Fravær ved sykdom og permisjon 
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perioden og skal selv lage opplæringsplan. Opplæringen som foregår i 

hjemmet skal i prinsippet følge samme læreplan som skolen.

Ved langtidssykemelding hos elever, samarbeider skolen med foreldre, 
fastlege og andre aktuelle instanser om å legge løpende planer for 
oppfølging av skolearbeidet.


