
  

 

Søknad om fritak for opplæring/vurdering i fag 
Strinda videregående skole 

 

Elevens navn Fødselsnummer Basisgruppe/Klasse 

   

 

Søknad om fritak for fag/fritak for vurdering i fag 

Jeg søker om ☐ fritak i opplæring i følgende fag/ ☐ fritak for vurdering med karakter i følgende fag: 
 
 
 

Begrunnelse for søknad (i henhold til Forskrift til opplæringslova) 

☐ jeg har bestått samme fag eller tilsvarende (se vedlagt dokumentasjon)  

☐ jeg søker fritak for opplæring i kroppsøving (se vedlagt dokumentasjon) § 1-12 

☐ jeg søker fritak for vurdering med karakter kroppsøving (se vedlagt dokumentasjon) § 3-23 

☐ jeg søker fritak for vurdering i norsk sidemål (se vedlagt dokumentasjon) § 3-22 

☐ annet (se vedlagt dokumentasjon) 

 Statens Lånekasse får melding om endring i antall undervisningstimer. Dette kan føre til lavere 
utbetaling av lån og stipend. 

 Eleven må møte til timer i faget inntil han/hun har mottatt svar på søknad om fritak for opplæring. 
 Ved fritak for vurdering i fag må eleven delta i undervisningen for å få Deltatt i faget 

 

Elevens underskrift 

Dato Underskrift 
 

 

Vedtak 

Søknad er  

☐ innvilget 
 
 

Gjelder følgende fag (fagkode): 
 
 

Nytt uketimetall: 

Begrunnelse/kommentar: 
 
 

Søknad er  

☐ ikke innvilget 
 

Gjelder følgende fag: 
 

Begrunnelse/kommentar: 
 
 

Skolens underskrift 

Dato Underskrift 
saksbehandler 

Dato Underskrift 
rektor 

 
Rektors vedtak er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre 
uker regnet fra det tidspunkt henstiller/klager har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. Klage sendes skolen. 



  

 

Saksbehandlere/søknaden leveres til 
 

Søknad om fritak på grunnlag av tidligere bestått 
samme eller tilsvarende fag 
 

Dokumentasjonsansvarlig 
Lise Berger/Hans Korsgaten  

Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål Rådgiver 

Fritak for opplæring i kroppsøving *) Faglærer/Avdelingsleder for idrettsfag  

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving *) Faglærer/Avdelingsleder for idrettsfag 

 
 
*) Frister: 1.september for 1.termin og 1.februar for andre termin.  
Ved sykdom og skader som oppstår etter fristene: individuell behandling etter veiledning fra 
faglærer/avdelingsleder.  


