
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Etterstad videregående skole 

 

Informasjon til elever og foresatte om fraværsgrensen 

  
Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 en fraværsgrense i 

videregående skole:  

 

 Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i undervisningen.  

 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han 

eller hun som hovedregel ikke ha rett til halvårsvurdering med karakter 

eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike 

karakter. 

 Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt 

fra fraværsgrensen.  

 Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og 

fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få 

karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.  

 Fraværsgrensen gjelder timetallet i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.  

 Eleven skal få et varsel om at han eller hun står i fare for å ikke få karakter 

på grunn av fravær.  
 

Oppsummert vil fraværsgrensen håndteres som følger:  

Hva omfattes av fraværsgrensen?  

 

A Alt fravær skal telle med  

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det 

ikke fravær. Fraværet må dokumenteres. Det er for eksempel:  

 

 møte med rådgiver  

 møte med PP-tjenesten  

 avtalt organisert studiearbeid  

 elevrådsarbeid  

 samtale med rektor eller andre ansatte  



B Noe fravær kan unntas  

Elevene kan likevel få halvårsvurdering, hvis han/hun kan dokumentere at 

fraværet skyldes følgende (samsvarer med OPL §3-47):  

 

 helse- og velferdsgrunner (inkl dåp, bryllup, begravelser)  



 arbeid som tillitsvalgt  

 politisk arbeid  

 hjelpearbeid  

 lovpålagt oppmøte  

 representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen idrett 

eller kultur  

 

C Skal fraværet unntas må det dokumenteres  

Original eller kopi av dokumentasjon leveres kontaktlærer som legger dette til 

elevarkivet. 

 
 Fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foresatte. 

Det må leveres dokumentasjon fra annen sakkyndig.  

 Velferdsgrunner kan dokumenteres av foresatte  

 Dersom fravær åpenbart ligger utenfor elevens kontroll kan rektor avgjøre at det 

likevel ikke skal føres fravær. Stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken kan 

unntas dersom det er dokumentert  

 Politisk arbeid eller deltakelse i hjelpearbeid kan dokumenteres av 

organisasjonen. Deltakelse i politisk streik regnes som fravær.  

 

Skolen anbefaler at dokumentasjon leveres fortløpende! 

D Skjønn opp til 15 prosent  

Rektor kan bruke skjønn i de tilfeller der årsaken til fraværet gjør det urimelig at 

elever ikke får karakter. Dette kan for eksempel gjelde for elever i en vanskelig 

livssituasjon.  

 

E  En time er en klokketime og må sees i sammenheng med fagets årstimetall i 

klokketimer. Vi har regnet fraværsgrensene om til 45-minutters økter.  

 

F Fravær i gjennomgående fag  

Fravær i disse fagene skal måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår.  

 

G  Fag- og skolebytte underveis i skoleåret  

Ved bytte av fag eller skole nullstilles fraværet i gjeldende fag.  

 

H  Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter  

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunkt-  

vurdering. Elever som har stort udokumentert fravær i starten av skoleåret kan 

også ha overtrådt fraværsgrensen for hele året. Dette betyr at alt fravær må 

følges opp allerede fra skolestart. 
 



Fravær etter 15 minutter regnes som fravær for en hel 45 minutters økt (felles 

for Oslos vgs).  

 

Elever som overskrider fraværsgrensen, mister ikke retten til å være tilstede og 

få underveisvurdering, så elever kan fremdeles følge undervisningen og møte til 

vurderingssituasjoner.  

 

På den annen side kan vi også ha elever som ikke har overtrådt fraværsgrensen, 

men som likevel ikke har vurderingsgrunnlag i fag. Disse skal fremdeles varsles 

og kan ikke få karakter i faget.  

 

Varsel om fare for å miste karakter i fag  

Grensen for varsling på enkelte fag er satt til 5 % for små fag og 7 % for store 

fag. Eleven blir også varslet ved manglende vurderingsgrunnlag i fagene og ved 

fare for nedsatt karakter i orden og oppførsel.  

 

Bortfall av karakter grunnet høyt fravær  

Dersom en elev overtrer fraværsgrensen i et fag, må eleven og eventuelt 

foresatte omgående gjøres oppmerksom på dette. Eleven må få anledning til å 

fremlegge aktuell dokumentasjon.  

 

Dersom det ikke kan dokumenteres at fraværet er gyldig, kan karakter ikke 

settes. Overtrådt fraværsgrense skal føres med IV når karakter skal settes.  

NB! Dersom eleven er borte 10% av tiden for 1. termin, skal eleven få IV første 

termin. Eleven kan fortsatt få standpunktkarakter. Bortfall av karakter ved 

avslutningen av året inntreffer når eleven har oversteget 10% fravær i 

totaltimetallet for faget for skoleåret. 
 

Årsak til fraværet  
 

Gyldig 

dokumentasjon  

Fraværskode  

 

Merknad  

 

Helsegrunner:  

 Sykdom  

 Lege- og 

tannlegebesøk  

 Time hos BUP o.l.  

Attest fra lege*  

Timekort/SMS fra 

lege- eller tannlege  

Innkalling/bekreftelse 

fra BUP o.l.  

E Foresatte/eleven 

selv kan ikke 

dokumentere 

sykdom etc.  

 

Velferdsgrunner:  

 Omsorgsoppgaver  

 Begravelser  

 Dåp/Bryllup  

Eleven søker normalt 

permisjon på forhånd 

av fraværet og det 

avtales da hvilken 

D Ferie med familie 

er ikke 

velferdsgrunn 

unntatt i helt 

spesielle tilfelle.  



dokumentasjon som 

skal fremlegges.  

 

Arbeid som tillitsvalgt  

Politisk arbeid  

Eleven søker normalt 

permisjon på forhånd 

av fraværet og det 

avtales da hvilken 

dokumentasjon som 

skal fremlegges.  

 

D Deltagelse i 

politisk streik 

(elevene 

streiker) regnes 

som fravær.  

 

Hjelpearbeid  

 

Deltagelse i 

redningsaksjoner o.l. 

bekreftes av 

organisasjonen elever 

representerer  

 

D  

Lovpålagt frammøte  

Sesjon  

Vitne/tiltalt i rettsak  

Eleven søker normalt 

permisjon på forhånd.  

Bekreftelse fra 

forsvaret  

Bekreftelse fra 

domstol  

D  

 

Har du en kronisk sykdom, kan legen skrive en mer generell sykmelding, slik at du ikke 

må til lege hver gang du er syk for å dokumentere dette. I slike tilfeller vil skolen avtale 

med eleven hvilke dokumentasjon som kreves utover den generelle sykmeldingen.  

 


