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IDRETTSPERMISJON

For deg som vil kombinere idrett og skole
Regler for idrettspermisjon
Dine plikter i forbindelse med idrettspermisjon
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HVA ER IDRETTSPERMISJON?
Når organisert trening/treningsleir/konkurranse ”kolliderer” med skolen,
kan du søke om idrettspermisjon
Idrettspermisjon registreres ikke som fravær, forutsatt at du har
læringsoppdrag med deg (organisert studiearbeid) og at dette blir utført
(innleveringer, prøver m.m.)

KONSEKVENSER AV IDRETTSPERMISJON?
Dersom du får innvilget idrettspermisjon, skal du være klar over
følgende:
Du går glipp av undervisning og læring
Det du går glipp av, må du selv sørge for å ta
igjen på egenhånd
Dersom summen av permisjonsdager og evt.
annet fravær gjør at karaktergrunnlaget er svakt,
kan det oppstå en situasjon, der faglærer ikke kan
sette karakter i faget. Du vil i så fall bli varslet om dette

RETT TIL Å FÅ IDRETTSPERMISJON?
Idrettspermisjon er ingen ”rettighet” du har som elev, men en mulighet du
har etter søknad.
Forutsetningen for å få innvilget idrettspermisjon, er at du oppfyller dine
forpliktelser (se neste side).
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REGLER FOR IDRETTSPERMISJON
1. Idrettspermisjon innvilges for å delta i organisert trening/treningsleir
konkurranse i din satsningsidrett.
2. Du må vedlegge bekreftelse fra trener eller klubb
3. Søknad skal være levert til rektor minst 2 dager før første
permisjonsdag.
Ved for sen søknad kan søknad avslås eller forkortes
4. Du skal aldri søke om flere dager enn det er
behov for.
5. Du har selv ansvar for følgende:
Orientere faglærere om fravær før søknad
sendes
Holde deg orientert om hva du går glipp av
i undervisningen
Ta igjen det du mister på egenhånd. Det
gis ikke ekstra undervisning.
Utføre læringsoppdrag du har avtalt med faglærer
Sjekke at idrettspermisjon ikke er registrert som tellende
fravær i Skolearena
6. Du kan nektes retten til idrettspermisjon hvis du har stort
udokumentert fravær eller står i fare for ikke å få vurdering i et fag

Rektor

