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AVDELING UTDANNING  
Skjema for elev som avbryter videregående opplæring:  

  
Navn på skole: Programområde (slutter på): 

 
 

 

Etternavn/fornavn:  Fødsels- og personnummer (11 siffer):  

    
  

Adresse, vei-/gatenr. (ikke hybeladresse):  Siste dato på skole:  

  
  

  

Postnr: Poststed: Sluttårsak (Se koder på baksiden av skjemaet): 
(Hovedårsak) 

    

Telefon: 

  
  
Navn på foresatte/kontaktperson:  Telefon:  

    

    

    
  
Dersom begynt på annen skole (Fylles ut)  

Ny skole: 
 

Nytt programområde: 

    

 
Har eleven fått informasjon om bruk av opplæringsretten  
Gjelder dersom en slutter etter 1. november i opplæringsåret  

Ja: ☐         Nei: ☐  

Har eleven vedtak om spesialundervisning eller annen tilrettelegging?  
  

Ja: ☐         Nei: ☐  

 
 
 
Sted:  Dato:  20    
       Rektor 
        

 
       

 Elev     Avd.leder/Rådgiver 
       

 
      ___________________________________________ 
      Foresatte (dersom eleven er under 18 år) 
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      Rutinebeskrivelse for bruk av avbruddsskjemaet  
  

• Før avbruddsskjema fylles ut så bør det være utarbeidet en oppfølgingsplan  
• Sørg for at avbruddsdato og avbruddsårsak blir registrert i det skoleadministrative systemet umiddelbart 

etter at avbruddsskjemaet er underskrevet  
• Avbruddsskjema skal brukes i alle situasjoner der en elev slutter etter 1.september  
• Fyll ut all personinformasjon og spesielt personnummer (11 siffer)   
• Skal eleven gå over til å være deltidselev må søknad om endring av elevstatus skrives   
• Sørg for at eleven leverer inn bøker   
• Sørg for at avbruddsskjema underskrives   
• Avbruddsskjemaet sendes omgående i 360 sikker sone som internt notat med oppfølgning til 

seksjon elevtjenester og inntak som mottaker  

  
Sluttårsakskoder som skal benyttes  
  
AF = Annen frafallsårsak/ikke oppgitt  
AP = Bytte til nytt programområde ved samme skole  
AR = Fått arbeid  
AS = Begynt på annen skole/kurs  
FL = Flyttet   
FR = Stort fravær   
FV = Feilvalg   
LA = Skal begynne i lære  
LV = Lang reisevei   
MI = Militærtjeneste   
OP = Manglende oppholdstillatelse   
PM = Permisjon  
PS = Personlige årsaker/sykdom   
SL = Skolelei/motivasjon   
UH = Utenlandsopphold   
UK = Utvekslingselev, kalenderår  
US = Utvekslingselev, skoleår  
VA = Fagvansker   

  


