
REGELVERK TILKNYTTET SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON FRA ELEVER 
 
Grunnlagsdokumenter: 

• Forskrift til Opplæringslova kap.3, nærmere bestemt § 3-3 siste ledd og 3-45 

• Rundskriv Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2016) 

• Rogaland fylkeskommunes retningslinjer 

 

Omfang / virkeområde: 

Skolen viser i utgangspunktet til at elevene som er tatt inn ved skolen, har oppmøteplikt til all undervisning og 

vurderingssituasjoner som skolen legger til rette for. I elevenes kalenderår fra august til august er det til 

sammen 13 uker, mer enn 3 måneder, som ikke inngår i oppmøtepliktig skoletid. Vi vil henvise fritids- og 

feriereiser til disse periodene. 

 

Noen ganger vil det like fullt være aktuelt å søke om permisjon fra skolen for å ivareta andre viktige hensyn. 

Det innebærer at skolen vil vurdere alle permisjonssøknader på individuelt grunnlag. Særskilte hendelser kan gi 

grunnlag for velferdsfravær som ikke registreres som tellende fravær. Med særskilte hendelser menes i denne 

sammenheng for eksempel: 

 

• Helse- og velferdsgrunner 

• Arbeid som tillitsvalgt 

• Politisk arbeid 

• Hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon 

• Lovpålagt oppmøte 

• Religiøs høytid på inntil 2 dager utover Den norske kirkes høytider 

• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå 

 

Forskrift til 
Opplæringslova  
§ 3-47 

 
Eksempel: Forklaring: 

Gyldig 
dokumentasjon 
(udir): 

 
Helse- og 
velferdsgrunner 
 

 
Dåp, bryllup, begravelser i 
nære relasjoner. 
Omsorgsoppgaver, f. eks. for 
egne barn / pappapermisjon.  
Opptaksprøve / intervju til 
høyere utdanning. 
Familiebesøk (*1).  
Jubileum / åremålsdager 
(*1)(*2).  
Fornyelse av pass på den 
tilhørende ambassade i Oslo. 
 
 

 
(*1) Velferdsårsaker som lang 
reisevei, ser familien sjeldent, 
alvorlig sykdom i familie.  
 
(*2) Inntil 2 reisedager kan 
godkjennes i tillegg til selve 
hendelsen/feiringen.  
 
NB! Forlengelse av vinterferie, 
påskeferie ect. grunnet 
jubileum/åremålsdager gir IKKE 
velferdspermisjon. 
 
Ambassadebesøk i Oslo – her 
gis det som oftest kun 2 dager. 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en bekreftelse av 
årsaken utstedt av 
en person med 
kompetanse til å 
vurdere 
fraværsårsaken. 
 
Unntak: 
Begravelse, her 
trengs ikke 
dokumentasjon. 

 
Arbeid som 
tillitsvalgt 
 

 
Elevrådet består av 
tillitseleven i hver 
klasse/gruppe og ledes av en 
leder og et styre 
(Elevrådsstyret). 
 
 

 
Elevene trenger ikke søke 
permisjon for å sitte i elevråd og 
skolemiljøutvalg, dette er en 
rettighet de har. Skal de reise 
på Elevtinget søker de om 
permisjon. 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en erklæring eller 
bekreftelse fra en 
organisasjon. 

Gyldig dokumentasjon MÅ vedlegges 

søknad! Unntak: Begravelse 



 
Politisk arbeid 
 

 
Elevorganisasjonen, AUF, 
FpU, KrFU, Rød ungdom, 
Senterungdommen, 
Sosialistisk ungdom, Unge 
Høyre, Unge Venstre, Grønn 
Ungdom, Unge pirater, 
Frikirkelig Barne- og 
Ungdomsunion, Natur og 
Ungdom, Amnesty o.l 
 

 
Kontroller organisasjonen det 
henvises til, driver dem med 
politisk arbeid? 
 
NB! Politisk streik (elever som 
streiker) regnes som fravær. 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en erklæring eller 
bekreftelse fra 
f.eks. en politisk 
organisasjon. 

 
Hjelpearbeid i regi 
av en 
hjelpeorganisasjon 
el. lignende 
 

 
Eks. på organisasjoner:  
Røde Kors, Unicef o.l. 
 
Organisasjoner som reiser ut 
for å bistå i nødsituasjoner 
som krig, konflikt og andre 
voldelige situasjoner. Det kan 
også være et resultat av 
naturkatastrofer 
som jordskjelv, tsunamier, 
orkaner, flommer og 
ekstremtørke. Sult og 
fattigdom er også en 
nødssituasjon.  
 
 

 
Organisasjonen skal primært 
være en hjelpeorganisasjon og 
hjelpeaktiviteten må være den 
primære hensikten. Utføre 
hjelpearbeid på et sted hvor det 
er kommet hjelpebehov (RFK).  
 
«Nødhjelp, eller humanitær 
bistand, er kortsiktig hjelp til 
mennesker i en akutt 
nødsituasjon» 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en erklæring eller 
bekreftelse fra en 
hjelpeorganisasjon. 

 
Lovpålagt 
oppmøte 
 

 
Sesjon, vitne i rettsak 
 

 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
erklæring eller 
bekreftelse, for 
eksempel innkalling 
til sesjon eller fra 
domstolen. 
 

 
Religiøs høytid på 
inntil 2 dager 
utover Den norske 
kirkes høytider 
 

 
Eks. kan være: 
Allehelgensdag i Polen  

 
Hvert tilfelle vurderes 
individuelt og begrunnelsen 
kontrolleres / sjekkes med den 
religionen det gjelder. Eleven 
må dokumentere dette. 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en erklæring eller 
bekreftelse fra 
trossamfunnet. 

 
Representasjon i 
arrangement på 
nasjonalt eller 
internasjonalt nivå 
 

 
Internasjonal konferanse 
Norsk Tourette Forening, 
internasjonal korfestival 
Gdansk, LED Nasjonalt, 
Nasjonalt mesterskap 
håndball, Winter Open, NM 
for Brass Band, NM i sjakk, 
NM i Troppsgymnastikk, Idol, 
Norske Talenter, The Voice. 
 

Det er selve arrangementet som 
må være på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå. 
 
 
 
 
 
 

 
Gyldig 
dokumentasjon er 
en erklæring eller 
bekreftelse fra en 
organisasjon. 

 

 


