
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Frist: 3. juni
Heimdal videregående skole Leveres kontaktlærer

SØKNAD OM (kryss av) Skjema sist revidert april 2022

vedlegg som viser fraværsårsak Forskrift til Opplæringsloven § 3-45
å unnta fravær for føring på kompetansebevis/vitnemål Forskrift til Opplæringsloven § 3-45

Dokumentasjon for fraværet må følge vedlagt.

Elevens navn Klasse

1. Vedlegg til kompetansebevis/vitnemål som viser årsak til fravær.
Jeg søker om at årsak til følgende fravær (oppgi dag, timer, dato) blir ført på vedlegg: dager timer

sum
dager

Fravær som kan søkes untatt er (Sett kryss):

Helse- og velferdsgrunner (Kun helserelatert fravær f.o.m. fjerde dag kan strykes, 
med mindre fraværet er relatert til kronisk sykdom/funksjonshemming)
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
For elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke: 
Inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid

Dato Foresattes underskrift (for elever under 18 år) 

Kontaktlærers uttalelse: (sjekk om vedlagte dokumentasjon samsvarer med fravær på skoleadministrativt system)

Søknaden om vedlegg, fraværsårsak: Innvilget Ikke innvilget

Avgjørelse Søknaden om å unta fravær: Innvilget Ikke innvilget
Begrunnelse:

Skolens underskrift
Dato Underskrift

sum

2. Dagfravær som ikke skal føres på kompetansebevis/vitnemål.  Avgrenset til 10 dager.
Jeg søker om at følgende dager (oppgi datoer) blir unntatt for føring på kompetansebevis/vitnemål:

Elevens underskrift


	Ark1 (2)

	Elevens navnRow1: 
	KlasseRow1: 
	1 Vedlegg til kompetansebevisvitnemål som viser årsak til fravær: 
	dagerJeg søker om at årsak til følgende fravær oppgi dag timer dato blir ført på vedlegg: 
	timerJeg søker om at årsak til følgende fravær oppgi dag timer dato blir ført på vedlegg: 
	dagerJeg søker om at følgende dager oppgi datoer blir unntatt for føring på kompetansebevisvitnemål: 
	Dato Elevens underskriftRow1: 
	Kontaktlærers uttalelse sjekk om vedlagte dokumentasjon samsvarer med fravær på skoleadministrativt systemRow1: 
	Søknaden om vedlegg fraværsårsak Innvilget Ikke innvilget Søknaden om å unta fravær Innvilget Ikke innvilget Begrunnelse: 
	Innvilget: Off
	Innvilget_2: Off
	Ikke innvilget: Off
	Ikke innvilget_2: Off
	Skolens underskrift: 
	Dato: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Helse og velferdsgrunner Kun helserelatert fravær fom fjerde dag kan strykes: Off
	Tekst3: 
	representasjon i arr: Off
	andre trossamfunn: Off
	arbeid som tilligsvalgt: Off
	politisk arbeid: Off
	hjelpearbeid: Off
	lovpålagt oppmøte: Off


