
 

 
   

                                                                                                                                                                                                                    

 

PERMISJONSSØKNAD FOR ELEVER VED STEINERSKOLEN I FREDRIKSTAD  

Fri fra skolen 1- 10 dager 

Dersom det søkes om permisjon fra 1 – 3 dager (totalt gjennom året), søker du direkte til 

klasselærer, som avgjør søknaden etter fullmakt. Søknader sendes på e- post eller ved bruk av 

meldingsbok. 

Dersom det søkes om permisjon fra 4-10 (totalt gjennom året) dager, er det daglig leder som avgjør 

søknaden. Søknaden sendes elektronisk på eget skjema (skolens hjemmeside) eller i en egen epost. 

 

Permisjon utover 10 dager 

I følge opplæringsloven har ikke skolen anledning til innvilge mer enn 10 skoledagers permisjon for 

en elev i grunnskolen. Loven er klar på at det kan gis permisjon fra skolen, ikke fri fra 

undervisning. 

Søknader om permisjon for lenger enn 10 skoledager per skoleår, behandles som om eleven får 

hjemmeundervisning. 

 

De foresatte må gjøre seg kjent med hva som vil bli arbeidet med i fraværsperioden. Hjemmet er 

ansvarlig for at skolearbeidet blir gjort under fraværet og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette. 

 

Vi er klar over at vi har ansvaret for opplæring i den perioden eleven er borte fra skolen. 

ELEV 

Navn:  

Postnummer:  Poststed:  

 

FORELDRE 

Navn:  

Postnummer:  Poststed:  

 

Årsak: 

Permisjonsperiode: 

 

Underskrift foreldre:    Dato:  



 

 
   

                                                                                                                                                                                                                    

 
Lovhenvisning: Opplæringsloven §2-11 
Retningslinjer 
Undervisningsåret for elevene er fastsatt til 190 dager. Kontinuitet i undervisningen er svært 
viktig. Steinerskolen ber derfor om at hjemmene legger ferier til elevenes ordinære ferier og 
fridager.  
 
I følge opplæringsloven § 2 - 11, har ikke skolen anledning til å innvilge mer enn 10 skoledagers 
permisjon per skoleår for en elev i grunnskolen. Det går klart fram av loven at det ikke er snakk om 
fri fra undervisning, men permisjon fra skolen.  
 
Det er ikke skoleplikt i Norge - men undervisningsplikt, og det er foreldrene som er ansvarlige for 
nødvendig undervisning. 
Det er daglig leder som avgjør søknader om permisjon.  
Søknader om permisjon for lengre enn 10 skoledager per skoleår behandles som om eleven får 
hjemmeundervisning.  
Søknad om permisjon må foreligge skriftlig minst 2 uker før permisjon ønskes.  
Foreldrene må ta kontakt med skolen med kontaktlærer m.h.t. skolearbeid i god tid før 
permisjonen starter.  
Etter skolens vurdering kan permisjon innvilges etter følgende kriterier: 
Elevens foresatte har ferie utenom skolens ferier/fridager.  
Eleven ønsker å delta ved familiebegivenheter av særlig fest- eller sorgpreget karakter.  
Eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå.  
Eleven er tatt ut til å delta ved program/innspilling/opptreden ved teater eller lignende. 
Vilkår 
Det er et vilkår for retten til permisjon at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i 
permisjonstiden, slik at eleven kan følge den vanlige opplæringen etter at permisjonstiden er ute. 
 
Behandlingstid: Fortløpende 
Avvikshåndtering: Vedtaket kan påklages med en klagefrist på 2 uker. 
Annen informasjon: Opplæringsloven §2-11: 
 
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 
veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å 
vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at 
foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den 
allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 
 
 
 

http://lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-11

