Rutiner for melding av fravær
Melding om fravær
Ved fravær skal elev registrere fraværet så snart som mulig, og senest før første
fraværstime starter.
Fraværet registreres under menypunkt Elever-> Fravær-> Fremtidig fravær i Visma
InSchool. Her er det også mulig å oppgi årsak. Unngå sensitive opplysninger

Dokumentering av fravær
Dersom fraværet kan dokumenteres og unntas fagfravær jfr. Forskrift til opplæringsloven
§ 3-45, skal eleven opprette egenmelding så snart som mulig, og senest innen 3 uker etter
at fraværet har funnet sted. Egenmelding opprettes i Elever -> Mine søknader -> Opprett
egenmelding i Visma InSchool.
Dokumentasjon på fraværet skal lastes opp som vedlegg i egenmeldingen. Egenmeldingen
behandles av kontaktlærer som registrerer riktig fraværskode på fraværet som er knyttet
til egenmeldingen.

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet
Dersom en elev har fravær som kan unntas føring på vitnemål jfr. Forskrift til
opplæringsloven § 3-45, må eleven levere en egen søknad i Visma InSchool. Gå til Elever ->
Mine søknader -> Fratrekk av fravær for å søke. Dette må gjøres i tillegg til å opprette
egenmelding for fraværet. Det kan maksimalt innvilges fratrekk for inntil 10 hele dager per
skoleår. Det gis ikke fratrekk for enkelttimer.

Fraværskodene
X: Fravær som ikke er meldt. Fraværet teller som fagfravær og kommer på vitnemålet.
Mye X-fravær indikerer mangelfull orden.
M: Fravær som er meldt på forhånd. Fraværet teller som fagfravær og kommer på
vitnemålet.
D: Fravær som er dokumentert med vedlegg i egenmelding. Fraværet unntas fagfravær,
men kommer på vitnemålet.
R: Fravær som er dokumentert med vedlegg i egenmelding eller avtalt med faglærer
og/eller kontaktlærer. Fraværet unntas fagfravær, og kommer ikke på vitnemålet
Mer informasjon: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense--udir-3-2016/

Fraværskodene D og R
Fravær som kan unntas fraværsgrensen – Fraværskode D
Fravær som skyldes følgende grunner kan dokumenteres og unntas fraværsgrensen
(jf. forskriften § 3-45 femte ledd bokstavene a til f):
•
•
•
•
•
•

helse- og velferdsgrunner
arbeid som tillitsvalgt
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte
representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. innen idrett
eller kultur

Elever vil også kunne kreve å få unntatt fravær på inntil to dager knyttet til religiøse høytider
utenom Den norske kirke, jf. § 3-45 åttende ledd, og fravær som skyldes den obligatoriske
trafikkopplæringen til førerkort klasse B: sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av
sikkerhetskurs på vei jf. § 3-9 andre ledd.
Disse unntaksgrunnene, med unntak av fravær som skyldes trafikkopplæringen, er identiske
med de som gjelder for fravær som kan unntas fra føring på vitnemål (inntil 10 dager per
skoleår). Fratrekk av fravær på vitnemål grunnet helsegrunner kan innvilges med tre
karensdager, det vil si fra og med fjerde sammenhengende fraværsdag.

Fravær som ikke omfattes av fraværsgrensen – Fraværskode R
Hvis eleven er borte fra opplæringen på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven,
skal fraværet ikke telle med i fraværsgrensen. Slikt fravær kan for eksempel være:
•
•
•
•
•
•

•

rådgivning på skolen
utredning som gjennomføres av PP-tjenesten og Statped
organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
elevrådsarbeid, skoleadministrativt arbeid og deltakelse på elevting i regi av
Elevorganisasjonen o.l. som er godkjent av skolen
avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
intervju til læreplass (intervju til læreplass er en forutsetning for å bli formidlet til
læreplass etter forskrift til opplæringsloven kap. 6A og for å benytte seg av retten til
videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1)
særskilt, ny og utsatt eksamen

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende er en
del av den ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær. Dersom
privatisteksamen inngår i det vanlige fagvalget til eleven, vil fravær fra opplæring på grunn
av privatisteksamen ikke regnes som fravær.

