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PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN 

 

Regler for skolefri for elever utenom skoleferier og fridager i skoletidsplanen 

 

 

Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, fastslår i 1. og 5. 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 anna, tilsvarande opplæring.” 
 

(…) 
 

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.” 

 

I merknadene til opplæringsloven § 2-1, Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98), fra Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartement (KUF), heter det blant annet: 
 

”Norske borgarar som buset seg i utlandet, har ikkje rett og plikt til grunnskoleopplæring etter 

norsk lov.  Personar busette i Noreg som tek kortare ferieopphald og liknande i utlandet, må 

ein derimot rekne med er omfatta av grunnskoleplikta, slik at det i desse tilfella må søkjast om 

permisjon.” 

 

Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa, fastslår: 
 

”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 skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.  Det er eit vilkår for 

retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i 

den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.” 
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VEDTAKSMYNDIGHET - KRITERIER 

 

Vedtaksmyndigheten i saker som gjelder søknad om permisjon, er delegert til rektor.  Ved vurdering 

av søknader gir ikke opplæringsloven noen konkrete kriterier for hvordan søknadene skal behandles.  

Det er heller ingen bestemmelser om hvor mange permisjoner en elev kan innvilges i løpet av et 

skoleår eller hele grunnskoletiden.  Opplæringslovens vilkår er at permisjon kan gis ”når det er 

forsvarlig”.  Det må således utvises skjønn ved behandling av den enkelte søknad; vurderingen bør 

bl.a. legge vekt på pedagogiske hensyn, og eventuelt hvorvidt eleven har hatt permisjon tidligere. 

 

PERMISJONENS VARIGHET 

 

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig.  

Rektor må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker.  

Rektor kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten.  

Foresatte må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke, og 

eventuelt hvilken periode de ønsker.  Se vedlegg 2.  For å kunne utvise noe fleksibilitet kan rektor 

også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at 

elevens fravær blir mer enn ti skoledager. 

 

UGYLDIG FRAVÆR 

 

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, 

vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget.  Etter to ukers 

ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen.  Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun 

inn igjen ved skolen på ordinær måte.  Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass ut ifra om det er 

ledig kapasitet.  Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere 

gruppe-/klassetilhørighet.  Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta 

igjen for fraværsperioden. 

 

Når det gjelder prosedyrer ved ugyldig fravær, vises det for øvrig til Utdanningsetatens to brev av 

26.05. og 25.08.2004. 

 

SÆRSKILT DOKUMENTASJON - BEHOLDE SKOLEPLASSEN 

 

Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller Fylkesmannen (klageinstans) kan innvilge en elev 

permisjon i mer enn to uker, fordi det ikke er hjemlet noen avvik i opplæringsloven.  Selv om 

toukersregelen for permisjon er ufravikelig, hender det likevel at fraværsgrunnen ut ifra en 

rimelighetsbetraktning ikke skal innebære at eleven skrives ut av skolen.  I enkelte tilfeller hvor det 

foreligger særskilt dokumentasjon, kan rektor bekrefte at eleven får beholde sin skoleplass i en 

fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon: 
 

 Gjennomføring av samværsrett. 

 Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoleferien. 

 Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte arbeid/kurs/videreutdanning i en annen kommune/ 

 et annet land for en periode.  Perioden skal likevel ikke være lenger enn resten av det til enhver 

tid inneværende skoleår, alternativt inntil ett skoleår, bl.a. avhengig av kapasitet på årstrinnet. 

 Utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon. 

 Deltakelse i TV-/filmproduksjon, kulturelle aktiviteter eller på idrettssamlinger. 

 Andre, særlige forhold. 

 

Foresatte må sørge for at eleven får nødvendig opplæring i slike tilfeller.  Se vedlegg 3. 
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SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON 

 

I henhold til at vedtaksmyndigheten er delegert til rektor, skal alle søknader om permisjon besvares 

ved den enkelte skole.  Vedlagt følger tre maler for enkeltvedtak og svarbrev som skolen kan benytte.  

Malene skal legges over på skolens brevark, og alle felter med rød tekst i den elektroniske utgaven 

må tilpasses den enkelte elevsak. 

 

Vedlegg 1: Rektor innvilger permisjon i inntil to uker. 
 

Vedlegg 2: Rektor avslår søknad om permisjon for mer enn to uker, men innvilger permisjon i to uker.  

Foresatte må gi skolen beskjed om hvilke to uker de eventuelt ønsker. 
 

Dersom rektor heller ikke vurderer det som forsvarlig å innvilge permisjon i to uker, 

benyttes samme mal, men teksten må tilpasses den enkelte sak.  Rektor skal i slike tilfeller 

også begrunne avslaget med hvorfor fraværet ikke anses som forsvarlig. 
 

Vedlegg 3: I de tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, jf. kulepunktene på forrige side, 

kan rektor bekrefte at skoleplassen beholdes, men uten å definere fraværet som permisjon.  

I slike tilfeller benyttes kun et ordinært svarbrev; det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak 

med informasjon om klageadgang. 

 

I en eventuell klagesak må følgende dokumenter oversendes til Utdanningsadministrasjonen: 
 

 Rektors oversendelsesbrev. 

 Foresattes søknad. 

 Rektors begrunnede enkeltvedtak. 

 Foresattes begrunnede klage. 

 Eventuell dokumentasjon. 

 

Utdanningsadministrasjonen ber om at skolene informerer foresatte om gjeldende lovverk og rutiner 

når det gjelder permisjon fra opplæringen.  Av hensyn til saksbehandlingstiden bør foresatte samtidig 

oppfordres til å søke i god tid før det planlagte fraværet starter, og i alle fall før forpliktende avtaler 

inngås, som for eksempel bestilling og betaling av billetter. 

 

Som et ledd i informasjonsarbeidet overfor foresatte i Osloskolen vil Utdanningsadministrasjonen 

sørge for at dette rundskrivet (uten vedlegg) foreligger på arabisk, engelsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu 

og vietnamesisk.  Skolene kan ved behov eventuelt selv sørge for oversettelse til andre aktuelle språk. 

Både rundskrivet og oversettelsene vil bli lagt på Utdanningsetatens hjemmeside, på adressen: 

www.ude.oslo.kommune.no, under menyknappene ”Lovverk, rundskriv og skjema” – ”Rundskriv”. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astrid Søgnen 

direktør 

Sidsel Sparre 

avdelingsdirektør 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1) Mal for enkeltvedtak - innvilge søknad om permisjon. 

2) Mal for enkeltvedtak - avslag på søknad om permisjon. 

3) Mal for svarbrev - beholde skoleplassen. 
 

http://www.ude.oslo.kommune.no/

