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PERMISJONSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN 

Målet for skolene i Våler er å gi elevene best mulig læringsmiljø og læringsresultater. For å 

oppnå målet, er elvenes tilstedeværelse i undervisningen sentral. Formålet med 

permisjonsreglementet er å sikre at tilstedeværelsen i undervisning blir så høy som mulig, 

samt sikre likebehandling av permisjonssøknader. 

Reglementet skal benyttes ved behandling av permisjonssøknader i forhold til den pliktige 

grunnskoleopplæringen, og skal benyttes av grunnskolene i Våler kommune. 

Regelverk 

§ 2-11.Permisjon frå den pliktige opplæringa 

«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 
to veker. 

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å 
vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at 
foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den    

 

Elever har som utgangspunkt ikke rett til permisjon, bortsett fra rett til permisjon på 

trossamfunnets helligdager når vilkåret om nødvendig opplæring i permisjonstiden er 

oppfylt. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i 

inntil to uker når det er forsvarlig. 

Forsvarlig 
Skolen skal gjøre en vurdering av om eleven får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om 

det innvilges permisjon. Et moment som kan styrke forsvarligheten, er om foreldrene sørger 

for opplæring i permisjonstiden. Forsvarligheten må vurderes for den enkelte elev, elevens 

faglige utvikling og hva som er skolens/gruppens planer i permisjonstiden. Skolen må også 

gjøre en vurdering av om permisjonen er nødvendig.  

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av 

• Statlige kartleggingsprøver 

• Nasjonale prøver 

• Eksamener, muntlig og skriftlig 

• Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens planer 

Skolen gir vanligvis ikke permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven 

har udokumentert fravær. 

 



 

 

Skolen kan innvilge permisjon for 

• Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid og 

familiebegivenheter) 

• Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå 

 

Fremgangsmåte 
Foreldre kan søke om permisjon for en elev i inntil to uker (ti skoledager) sammenhengende. 

Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjonen. Kontaktlærer kan 

innvilge inntil to dagers permisjon. Permisjon utover to dager skal avgjøres av rektor ved den 

enkelte skole. 

Søknaden sendes i VISMA senest 2 uker før permisjonstidspunktet. Dersom særskilte grunner 

ikke gjør dette mulig. 

Enkeltvedtak 

En beslutning om avslag eller innvilgelse av permisjon er et enkeltvedtak og kan klages på til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, jf. forvaltningsloven § 2. Det er ikke lov til å gjøre usaklige 

forskjellsbehandling mellom elever. Innvilgelse eller avslag må derfor ha en saklig 

begrunnelse. 

Klagen sendes til skolen. Dersom skolen opprettholder vedtaket sendes klagen videre til 

kommunalsjefen, som gjør en ny vurdering. Dersom vedtaket opprettholdes sendes vedtaket 

til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans. 

Innvilget permisjon er gyldig fravær. 
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