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Kommunale retningslinjer for permisjon fra opplæringen 
 
Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Forskning på frafall i 
videregående skole viser at fravær i grunnskolen er en risikofaktor.  
 
Fredrikstad kommune har fra og med skoleåret 2019- 2020 nye retningslinjer for behandling 
av permisjonssøknader. Retningslinjene har som mål å sikre riktig behandling av søknader 
om permisjon og redusere omfanget av fravær.  
 
Retningslinjene omfatter ikke timefravær. Ved timefravær i forbindelse med besøk hos lege, 
tannlege eller lignende, skal skolens reglement for melding av dette følges.  
 
Hovedregelen:  
Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til å 
være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag.  
Ut over dette er det ingen rettighet å få permisjon. Permisjon er noe skolen kan gi etter en 
søknad fra foresatte, forutsatt at skolen vurderer det som forsvarlig å gi eleven fri fra 
opplæringen. Søknadsskjemaet ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Det skal 
søkes om permisjon i god tid før permisjonen. 
Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få 
erstattet senere. 
 
Permisjonens varighet:  
I Fredrikstad kommune skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil ti skoledager pr. 
skoleår. Søknader ut over dette, vil avslås med mindre det gjelder familiehendelser av særlig 
sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. 
 
Det skal til vanlig ikke innvilges permisjon i perioder med gjennomføring av: 

 Statlige kartleggingsprøver og Nasjonale prøver 

 Eksamener, muntlig og skriftlig, inkludert forberedelsestid 

 Leirskole 

 Svømmeopplæring (hvis barnet ikke kan svømme) 

Det skal til vanlig ikke innvilges permisjon over flere dager siste halvår på 10. årstrinn: 
Siste halvår på 10. årstrinn er viktig fordi elevene skal ha sluttvurdering i denne 
terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Dette medfører at det til vanlig ikke 
er forsvarlig å gi permisjon over flere dager i denne terminen. 
 
Utenfor perioder med forberedelse til og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, 
nasjonale prøver og eksamen kan det innvilges permisjon: 

• når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig konkurranse eller kulturelle 
arrangement/fremføringer på nasjonalt eller internasjonalt nivå 

• ved viktige familiebegivenheter i nær familie (viktige familiebegivenheter kan være 
dåp/navnefest, konfirmasjon, bryllup eller andre viktige begivenheter i nær familie) 

• ved deltakelse i politisk og/eller frivillig organisasjonsarbeid. Punktet omfatter ikke streik 
fra den pliktige opplæringen. 

 
Se kommunens hjemmesider for mer informasjon. Ta kontakt med skolen dersom du har 
spørsmål rundt permisjon. 


