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Om fraværsgrensen
Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere
elevene til jevn innsats og forhindre skulk.
Udokumentert fravær over 10% i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15
% udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få
karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.
Hensikten med dette fraværsreglementet er å gi utfyllende bestemmelser for Haugesund
toppidrettsgymnas. Som hovedregel henvises til rundskriv Udir-3-2016 og forskrift til friskoleloven.
Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater
og voksne.

Begrepsavklaringer
Dokumentert fravær
Fravær som ikke skal telles. Det er implisert i begrepet at rektor har godkjent dokumentasjonen.
Udokumentert fravær
Fravær som skal telles dersom rektor ikke gjør unntak på grunnlag av årsaken til fraværet.
Begrepene gyldig og ugyldig fravær brukes ikke.

Ansvar
Rektor i samråd med kontaktlærerne og faglærerne har ansvar for at fraværsreglementet blir fulgt.

Fraværsregler
Alt fravær fra opplæringen skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Manglende
tilstedeværelse på grunn av en rettighet eleven har etter opplæringsloven/friskoleloven, regnes
ikke som fravær og skal derfor ikke telle med i fraværsprosenten. Eksempler på dette er:
Helse- og velferdsgrunner
Arbeid som tillitsvalgt
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller
kultur jf. § 3-46 femte ledd a til f – friskolelova.
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Noe fravær kan unntas
Helse- og velferdsgrunner åpner for tolkning. Velferdsgrunner kan omfatte omsorgsoppgaver
f.eks. for egne barn. Fravær pga legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med
skolehelsetjeneste e.l. er også fravær pga helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra
fraværsgrensen.
Dokumentasjon
Alt fravær som skal unntas, må dokumenteres sammen med utfylt søknadsskjema for
permisjon. Ved timefravær må dokumentasjon inneholde klokkeslett.
Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med
dokumentasjon fra annen sakkyndig som f.eks. fysioterapeut, tannlege eller psykolog
(herunder BUP eller andre instanser). Fravær som skyldes helsegrunner og som skal unntas fra
fravær kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foresatte eller myndige elever.
Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for
hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type
dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan f.eks. være erklæring som godtgjør at
eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning
eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte
dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.
For velferdsgrunner som f.eks. begravelser, dåp eller bryllup i nære relasjoner kan normalt
erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.
Søknad om permisjon som ikke utløser fravær
Følgende bestemmelser gjelder for Haugesund Toppidrettsgymnas:
Eleven skal søke skriftlig om permisjon på skolens søknadsskjema. Hendelsen skal
dokumenteres skriftlig av den eller de som har ansvaret, f.eks. i form av invitasjon,
program osv.
Dersom søknaden gjelder idrettspermisjon skal søknaden leveres senest to dager før
permisjonen skal inntre og dokumenteres gjennom innkalling/bekreftelse fra klubb/trener,
organisasjon m.fl.
Det kan bare gis permisjon for særskilte hendelser som er viktige for eleven. Med særskilte
hendelser menes i denne sammenheng for eksempel:
o Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner.
o Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager.
o Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon.
o Lovpålagt oppmøte som f.eks. sesjon.
o Representasjon i arrangement som f.eks. idrett eller kultur på nasjonalt eller
internasjonalt nivå.
o Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn.
Rektor skal godkjenne dokumentasjon og innvilge søknad i hvert enkelt tilfelle.
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Skjønn opp til 15%
I spesielle tilfeller kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at en elev som har gått over grensen
på 10% og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med
karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke
får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15%. En elev kan
med andre ord ha et høyere fravær enn 15% samlet sett men det udokumenterte fraværet må
ikke overstige 15%. Rektors skjønn skal i disse tilfellene altså utøves på hele det udokumenterte
fraværet.
Merk at det her er snakk om en skjønnsmessig vurdering av årsak til udokumentert fravær, ikke en
skjønnsmessig vurdering av dokumentasjon av fravær.
Rektor må i disse tilfellene rådføre seg med faglærer og påse at han/hun har tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Fraværstime
Fravær beregnes ut fra fagets planlagte årstimetall i klokketimer, gitt i Kunnskapsløftet, ref Udir01-2016, vedlegg 1. Fravær fra undervisningsøkter med varighet ulik en klokketime skal regnes
om. Ettersom HTG underviser i 45 minutters enheter er det laget en tabell for omregning om når
faglærer varsler eleven/foresatte. Varselet skal gis «uten grunna opphold» når skolen ser at eleven
kan komme til å overskride grensen.
Ekstra undervisning skal ikke inngå i grunnlaget for fraværsberegning.

Fravær ved forsentkomming
Hvis en elev kommer mer enn 15 minutter for sent, regnes det som fravær. Rundskriv Udir-3-2016
gir godt rom for at skolen kan bruke skjønn i situasjoner som ligger utenfor elevens kontroll som
f.eks. ved forsinkelser i kollektivtrafikken.

Fravær i gjennomgående fag
Det er noen fag som ikke avsluttes med standpunktkarakterer hvert skoleår, f.eks. norsk,
fremmedspråk og kroppsøving. Fravær i disse fagene skal også måles opp mot timetallet hvert
enkelt skoleår, ikke alle timene i faget over to eller tre år. Dette kommer både av hensyn til elever
som ville risikert å miste standpunktkarakterer i faget på Vg3 etter mye fravær på Vg1, og av
hensyn til logistikk ved bytte av skole.

Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
Skoleeier kan gi elevene adgang til å bytte fag underveis i skoleåret ved ledig plass i forespurt fag. I
slike tilfeller vil eleven starte på null hva gjelder fraværsberegning i det nye faget. Eventuelt fravær
i det opprinnelige faget vil ikke telle inn på fraværsgrensen.
Fravær i fag vil heller ikke overføres ved skolebytte underveis i opplæringsåret.
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Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter
Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakterer. For
halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret.
For standpunktkarakterer regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes
standpunktkarakter.
Det betyr at en elev som har stort udokumentert fravær i starten av skoleåret kan ha overtrådt
fraværsgrensen for hele året, slik at han eller hun verken får halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter. Men det presiseres at eleven kan få standpunktkarakter dersom det samlede
årsfraværet ikke overskrider fraværsgrensen.
Eleven må være klar over at mer fravær også vil kunne føre til manglende standpunktkarakter.

Oppfølging av elever som ikke får halvårsvurdering med
karakter
Elever som ikke får karakter til halvårsvurderingen vil bli særskilt fulgt opp av elevens kontaktlærer
og skolens sosiallærere med formål å få elevens udokumenterte fravær ned. Skolen vil også
trekke inn andre ressurser ved behov som PPT, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten m.fl.

Elever som overskrider fraværsgrensen
Eleven har rett til vurdering uavhengig av om han/hun har mistet retten til halvårskarakter eller
standpunktkarakter.
Elever som i gjennomgående fag har mistet retten til halvårskarakter ved årsslutt, kan etter
forskrift til friskoleloven § 11-12 likevel tas inn på neste nivå via et enkeltvedtak av rektor.
Ved oppflytting til neste nivå i gjennomgående fag nullstilles fraværet.

Førstegangsvitnemål
For å ha rett på førstegangsvitnemål må eleven ha bestått videregående opplæring som gir
generell studiekompetanse på normal tid for utdanningsprogrammet. Fag som tas etter utløpet av
normal tid og som skal påføres vitnemålet utløser ikke førstegangsvitnemål.
For HTGs toppidrettselever betyr dette tre sammenhengende skoleår med mindre eleven har fått
utvidet opplæringsrett av fylkeskommunen.
For Påbyggelever betyr det også tre år sammenhengende. Vg1, Vg2 yrkesfag (evt fagbrev) og så
Vg3/Vg4 Påbygg ved HTG med mindre eleven har fått utvidet opplæringsrett av fylkeskommunen.
Mer informasjon om regelverket for førstegangsvitnemål kan fås av Yrkes- og utdanningsrådgiver
ved HTG og i lovverk, forskrift til friskolelova 3-42 §.
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Forskjell på reglene om fraværsgrense og føring av fravær på
vitnemålet
Fraværsgrensen viser til de samme unntaksgrunnene som i § 3-46 i forskrift til friskoleloven om
føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis. Dette er imidlertid to forskjellige ting. Tabellen
under viser noen av forskjellene.
Fraværsgrense

Føring av fravær på vitnemålet

I enkeltfag, kan påvirke
karakteren
Unntak gjelder timer

Samlet for alle fag, ingen kobling til karakter i fag

All dokumentert sykdom kan
unntas fra første dag

Fravær pga sykdom som ikke er kronisk kan først unntas etter
minst tre dager

Timefravær ifm behandling
hos tannlege, BUP e.l. kan
unntas
Helsefravær må
dokumenteres med
legeerklæring eller
dokumentasjon fra annen
sakkyndig, alene eller i
kombinasjon med
egenerklæring

Timefravær ifm behandling hos tannlege, BUP e.l. kan ikke
unntas

Unntak gjelder for dager, ikke timer

Helsefravær må dokumenteres med legeerklæring

Forskjellen på overtrådt fraværsgrense og manglende
vurderingsgrunnlag
Konsekvensen av at læreren ikke har vurderingsgrunnlag og at en elev har overskredet en
fraværsgrense, er den samme. I begge tilfeller vil eleven ikke få halvårsvurdering med karakter
eller standpunktkarakter i faget.
Det er likevel viktig å presisere at dette er to forskjellige ting.
Grunnlaget for vurdering skal fortsatt være kompetansemålene i faget etter læreplanverket.
En fraværsgrense vil altså ikke føre til at læreren mister grunnlaget for vurdering, men den vil
påvirke om læreren, uavhengig av vurderingsgrunnlag, kan gi halvårsvurdering med karakter
og/eller standpunktkarakter.
En lærer kan på den annen side mangle grunnlag for vurdering selv om en elev ikke har overtrådt
fraværsgrensen, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær.
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Varsel
En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha
blitt varslet i forkant.
Eleven og foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om han eller hun kan få halvårsvurdering
med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Det følger av forskrift til friskolelover §
3-7. Etter at en elev har fylt 18 år, skal ikke foreldrene varsles.
Varslet skal gis «uten ugrunna opphold». Det vil si at når det er fare for at eleven kan overskride
fraværsgrensen, skal det varsles. Selv om det ble varslet i forbindelse med halvårskarakteren, må
det varsles på nytt i forbindelse med standpunktkarakteren.

Enkeltvedtak og klagerett
Å ikke gi standpunktkarakter i et fag er et enkeltvedtak, som rektor har ansvar for å fatte, jf. § 3-17
i forskrift til friskoleloven. Enkeltvedtaket skal ikke fattes før eleven har fått anledning til å
fremlegge aktuell dokumentasjon.
Det er klagerett på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter, jf. Forskrift til friskoleloven §5-1.
Fristen for å klage er 10 dager. Det vil ikke være et enkeltvedtak dersom eleven ikke får
halvårsvurdering med karakter.
Elevene skal i utgangspunktet meldes opp til eksamen. En elev som har vært oppe til eksamen i et
fag der han eller hun ikke får standpunktkarakter, skal få eksamen annullert. Det følger av forskrift
til friskoleloven §3-35. Hvis klageretten er utløpt før eksamen og eleven ikke har klaget, skal eleven
ikke meldes opp til eksamen.

Manglende karakter føres på kompetansebeviset
Hvis en elev etter å ha blitt varslet ikke får karakter i et fag, skal det føres på kompetansebeviset.
Eleven vil ikke få utstedt vitnemål dersom han eller hun ikke har bestått karakter (2 eller bedre) i
alle fag og eksamener ref regelverk. Eleven vil ved manglende karakter (IV) eller karakteren 1 (ikke
bestått) i ett eller flere fag/eksamener få utstedt et kompetansebevis.
Overtrådt fraværsgrense føres med IV, etterfulgt at FAM51 Overskredet fraværsgrense. I feltet for
bruksområde føres: Brukes for de elever som har overskredet fraværsgrensen i faget, jf. forskr. § 33 fjerde ledd.

Ordensreglement
HTG har utarbeidet et ordensreglement. Det inneholder regler om hvordan elevene skal ha det,
hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes.
Det er fastsatt tydelige regler for fravær og om fraværet skal føre til nedsatt karakter i orden eller i
atferd. Ordensreglementet inneholder sanksjoner mot fravær.
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Oppsummert
Over 15 prosent

Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent
udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter
i faget.

Inntil 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

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær

Elever som har mer enn 10 prosent
udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel
ikke får karakter i faget. Fraværsregelen omfatter
ikke dokumentert fravær, som sykdom og andre
helse- og velferdsgrunner

Vedlegg
Omregnet årstimetall for første og andre termin, samt totalt årstimetall
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