Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ullern videregående skole
VARSEL OM FRAVÆR
Navn:

Klasse:

Faglærer:
Kontaktlærer:
Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen (§ 5) krever at elevene skal være til stede i undervisningen og iflg.
opplæringsloven § 3-1 har Ullern vgs plikt å tilby elever videregående opplæring i 190 dager per skoleår. Skolen har også plikt
å føre elevenes fravær på vitnemål og kompetansebevis i henhold til opplæringslovens § 3-47 som sier følgende om føring av
fravær fra undervisning:
"For inntil sammenlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:"
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Helse- og velferdsgrunner. Dokumentasjon må legges ved. (Eks legeerklæring)
Arbeid som tillitsvalgt. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller
rektor, skal ikke regnes som fravær.
Politisk arbeid. Dokumentasjon fra politisk organisasjon legges ved.
Hjelpearbeid. Dokumentasjon fra hjelpeorganisasjon legges ved.
Lovpålagt møte. Møteinnkalling legges ved.
Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For eksempel kultur – og idrettsarrangement.
Dokumentasjon må legges ved.
Religiøse årsaker. (Inntil to dager)

Jeg varsler om fravær fra og med (dato): ______________til og med(dato): ___________________
Årsak til fravær fra undervisning - legg ved dokumentasjon

______________
Dato:

____________________________________________
Underskrift elev:

__________________________________________
Foresattes underskrift (dersom eleven er under 18 år)

Utdanningsetaten

Besøksadresse:

Telefon: 22 51 79 00

Org.nr.: 974590964

Ullern videregående skole

Ullernchausseen 66

ullernvgs@ude.oslo.kommune.no

0379 OSLO

ullern.vgs.no

Skolen fyller ut:

Fraværet blir registrert i henhold til opplæringslovens § 3-47. Fraværet blir ført med
fraværskode L og er innenfor de 10 dagene som er beskrevet i innledningen av dette
skjema.
Fraværet kan ikke registreres i henhold til opplæringslovens § 3-47. Dersom du likevel
velger å være borte fra skolen, vil det bli ført legitimert fravær - fraværskode L. Dette
kan, avhengig av ditt totale fravær, medføre at du kan gå over 10% fravær i fag eller
føre til manglende vurderingsgrunnlag for standpunktkarakterer, jfr. Opplæringslovens
§ 4-7.

____________________________

_________________________

Kontaktlærer

Ullern videregående skole

Kopi: Elev, faglærer og kontaktlærer. Original legges i elevmappen.

[Skriv her]

