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AMBISJONER

OMSORG

SAMARBEID

Glade elever jobber bedre. Positive elever 

har større ambisjoner. Elever med lidenskap 

er mer dedikerte. Faglige resultater bygger 

på trivsel, og det er nettopp dette mysteriet 

Ullerns lærere og elever har funnet ut av"

Fra avgangselevenes tale, Ullern vgs våren 2015



Mål og resultat –
For satsningsområdene
Fravær - Fullføre og bestå

2012 2013 2014 2015 2016

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

Fravær 6,1% 6,5% 6,0% 5,6% 5,3% 

Fullføre 

og bestå
93,9% 95,66% 94,34% 97,1% 96,1 %



Hvordan får det til? 

• God undervisning med elevenes 

læring i sentrum 

• Lærere og ledere som bryr seg og 

følger opp 

• Tydelige husregler 

• Gode strukturer for fraværsoppfølging



Plansjer
fra loftet 
på 
"gamle" 
Ullern 



Nærværsfaktor



Fravær – nye regler



Fraværsgrense 



Slik skal fraværsgrensen praktiseres

Mer enn 10 prosent 

udokumentert 

fravær

Inntil 15 prosent

Over 15 prosent

Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær 

inntil 15 prosent. Reglene tar høyde for at det kan 

være sammensatte årsaker til at elever er borte fra 

undervisningen.

Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent 

udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i 

faget. 

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær 

i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. 

Fraværsgrensen omfatter ikke dokumentert fravær som 

sykdom og andre helse og velferdsgrunner.

.



Fravær som ikke teller med ved 
beregning av fraværsprosenten

• Helse- og velferdsgrunner
• Arbeid som tillitsvalgt
• Politisk arbeid
• Hjelpearbeid (eks: deltakelse i leteaksjoner via 

humanitære organisasjoner)
• Lovpålagt oppmøte
• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller 

internasjonalt nivå, f.eks idrett eller kultur
• Religiøse høytider for elever som er medlem av andre 

trossamfunn enn Den norske kirke



Hvordan dokumentere fravær som 
ikke skal telle med i beregningen?

Det er viktig at du og dine foresatte er oppmerksom på hvordan fravær 
som ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres.
Eksempler:
• Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen 

sakkyndig. 
• Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk 

organisasjon.
• Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en 

hjelpeorganisasjon eller lignende.
• Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres 

med erklæring fra foresatte.





Ønsker dere en 

super skolestart


