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REGLEMENT FOR ELEVPERMISJON HOLE KOMMUNE 

 
 
Utgangspunktet for reglementet er Opplæringsloven med forskrifter: 
 
Opplæringslova §2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd: 
 
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 
samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 
grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 
 
Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre 
månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader. Departementet 
kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta. 
….. 
Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre 
som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg 
eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale. 
 
Opplæringslova §2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:  
 
"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 skulen 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." 

 
Et skoleår har 190 skoledager. Hole kommune ønsker at alle elever skal være mest mulig på skolen 
i løpet av denne tiden. Dette for å sikre forsvarlig opplæring til elevene.  
Elever har ikke en lovfestet rett til permisjon med unntak av de som tilhører et trossamfunn 
utenfor Den norske kirken.  
 

1. Permisjonsbestemmelsen 

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter 
permisjoner eleven ikke har krav på og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på. 

 
1.1 Permisjon eleven har krav på 

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av 
trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns hellig- 
dager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd (se utdrag fra Opplæringslova over): 

 
1.2 Permisjon eleven ikke har krav på 

For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der 
det slås fast at: 
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(…)”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 
veker.”(…) 

 
Skolen skal altså gjøre en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at 
eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom 
skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Hvilke 
momenter som er sentrale i forsvarlighetsvurderingen, er beskrevet i avsnitt 4. 

 
Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om 
eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal 
søknaden avslås. Retningslinjene for dette er beskrevet i avsnitt 5. 

 
2. Permisjonens varighet 

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er 
ufravikelig. Verken rektor eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i 
mer enn to uker. 

Dersom en elev må ha et fravær på mer enn 10 skoledager, må eleven skrives ut av skolen. 
 

3. Vedtaket 

Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringen er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er 
delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. 

 

4. Forsvarlighetsvurderingen 

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er 
borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 2). Dette er det første rektor skal ta stilling til. 
Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet: 

• Elevens innsats og prestasjoner på skolen 
• Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden 
• Elevens permisjonshistorikk 

Andre viktige punkter i forsvarlighetsvurderingen vil være: 
• I perioder med forberedelser til og gjennomføring av: 

o Statlige kartleggingsprøver 
o Nasjonale prøver 
o Eksamener, muntlig og skriftlig 
o Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan 

• Starten av et skoleår, med faglig start og sosialisering, ser Holeskolene på som en viktig periode 
• Siste semester av 10. trinn 
• Tidligere udokumentert fravær fra skolen 
• Det vil legges vekt på om elevene får opplæring i permisjonstiden, dersom det vurderes at det er 

behov for det, og hvilken opplæring dette er, eller hvilken opplæring eleven går glipp av 
 
Dersom det søkes fri til treningsleire, kulturarrangementer, e.l., vil også forsvarlighet spille inn i fht. 
om en stor del av gruppa blir borte, slik at både resten av den gjenværende gruppa og eleven mister 
vesentlig opplæring. Pga. forsvarlighetsvurderingen kan man risikere at en eller to elever fra gruppa 
som søker fri, ikke får innvilget dette, men resten får innvilget permisjon. 
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Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle 
arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og 
familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/ stevne på 
høyt nivå. Men alle søknader om permisjon vil bli behandlet i forhold til forsvarlighetsvurderingen for 
den enkelte elev.  
Hole kommune ber imidlertid foreldre signalisere til sine barn at skole er viktigere enn ferie og 
fritidsaktiviteter, ved å søke minst mulig fri til ulike ferieturer eller arrangementer. 
 
5. Saksgang ved søknad om permisjon 

Alle søknader om permisjon skal sendes til og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon 
bør være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden. 

Det er ønskelig at Hole kommunes eget elevpermisjonsskjema benyttes når det søkes om permisjon 
for en eller flere dager. 
 

Timefraværet bør søkes om i meldingsboken og kriteriene er de samme som for alle andre 
permisjonssøknader. 
 
Dersom hele eller deler av en permisjonssøknad avslås, skal dette begrunnes med hvorfor fraværet 
enten ikke anses som forsvarlig, eller hvorfor søknaden ikke kan innvilges selv om det anses som 
forsvarlig. 
 
Eventuelt avslag på søknad kan etter forvaltningsloven §28, klages til Fylkesmannen i Buskerud, 
Avdeling for oppvekst og opplæring, innen tre uker etter at avslag er mottatt. Klagen sendes 
tjenestevei via rektor på den enkelte skole. 
 
6. Skolearbeid i permisjonstiden 
 
I de tilfellene hvor det er nødvendig med opplæring i permisjonstiden, er det viktig at 
foreldre/foresatte logger seg på It`s learning for å finne planer og oppgaver for den aktuelle tiden. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Reglementet ble vedtatt av humanitært styre 10.3. 2015 

https://hole.itslearning.com/DashboardMenu.aspx
https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=3686&ouref=0612
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