OM FRAVÆR OG KARAKTERER
NYE REGLER

MØTEPLIKT
• Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag.
• Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt
læringsmiljø i klassen din.
• Dette er viktige forutsetninger for trivsel og læring og for at du skal få
vurderingsgrunnlag i faga.
• Vi er opptatt av at du skal lykkes med læringsprosjektet ditt og fullføre
opplæringa på best mulig måte på normaltid.
• Dette er også noe av formålet med innføring av en fraværsgrense.

FRAVÆR
• Det er i år innført nye regler for fravær og vurdering med karakter.
• For å få karakter i fag kan ikke det udokumenterte fraværet overstige
10 %. Blir udokumentert fravær høyere enn 10 % i et fag, kan ikke
læreren sette karakter selv om du har vurderingsgrunnlag i faget.
• Dersom fraværsårsaken gjør det klart urimelig at du ikke skal kunne få
karakter, kan rektor avgjøre at du likevel kan få karakter dersom det
udokumenterte fraværet skulle bli 15 %.
• Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke det totale fraværet.
• Alt fravær skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.

Timer som ikke skal regnes som fravær og
som ikke skal telles med i fraværsprosenten
• Rådgivning på skolen.
• Møte med OT/PPT.
• Organisert studiearbeid som er avtalt med en faglærer i forkant.
• Elevrådsarbeid og lignende som er godkjent av skolen.
• Avtalte møter med rektor eller andre tilsatte ved skolen.

Fravær som ikke skal regnes med i
fraværsprosenten
• Eleven kan likevel få vurdering dersom eleven kan dokumentere at fravær utover
10 % har sin årsak i:
• helse og velferdsgrunner
• arbeid som tillitsvalgt
• politisk arbeid
• hjelpearbeid
• lovpålagte oppmøter (f.eks. sesjon, innkalling som vitne i rettssak)
• representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå f. eks. i idrett
eller kulturarrangement
• to dager for å feire religiøse høytider utenom Den norske kirke (f.eks. Id)
• forhold som tydelig ligger utenfor elevens kontroll
• dokumenterte timer hos lege, tannlege, psykolog, BUP og skolehelsetenesta.

Hvilken type dokumentasjon blir godkjent?
• Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensa på 10 % er
overskredet, men vi anbefaler at du skaffer dokumentasjon på fravær
med en gang.
• Fravær som har sammenheng med helse: dokumentasjon må være
skrevet ut av lege, psykolog, tannlege eller fysioterapeut.
• Kroniske lidelser: kombinasjon av legeerklæring og egenmelding.
• Politiske organisasjoner.
• Velferdsgrunner: foreldre eller myndig elev selv.
• Utover det som er nevnt her, skal ikke egenmelding benyttes.

Varsling
• Når fraværsgrensen på 10 % nærmer seg, skal du få et skriftlig varsel
om at det er fare for at du ikke vil få karakter i faget.
• Er du under 18 år, vil det bli sendt kopi av varselet til foreldrene dine.

Noen rutiner som du må følge
• Du må melde fra til kontaktlæreren din om morgenen dersom du ikke kan
møte på skolen. Da sender du en sms-melding.
• Du skal også melde fra til kontaktlærer/faglærer dersom du må gå fra
undervisningen i løpet av dagen.
• Du må levere dokumentasjon på fravær til kontaktlærer så snart du er
tilbake på skolen etter et fravær.
• Det er viktig å ha god orden og å komme presis til timene. Kommer du
likevel for seint i løpet av de første 15 minuttene av en time, kan dette få
konsekvenser for karakteren i Orden. Kommer du for seint i mer enn 15
minutter, blir det ført 1 time fravær.
• Du bør kontrollere fraværsføring og føring av dokumentasjon og årsak til
fravær på SkoleArena jevnlig.

Noen eksempler
• På en fagdag har du 6 timer undervisning i faget.
Med fravær på én fagdag, vil du ha passert/nådd 10 % fravær i første
termin både i 3-timersfag, 4-timersfag og 5-timersfag. Da er det viktig at du
skaffer deg dokumentasjon på fraværet.
• I 2-timersfag har du passert fraværsgrensen i første termin når du har vært
borte to ganger f.eks. i kroppsøving.
• I yrkesfag er det flere 2-timersfag: norsk, engelsk (Vg2), naturfag og
kroppsøving.
• Med 11 timer fravær i yrkesfaglig fordypning på praksisdager på Vg1 er
10 % passert.

