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Permisjon fra pliktig undervisning 
Det er i Nord-Odal kommune forståelse for at foreldre/foresatte til tider ønsker å søke permisjon for 
sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen - det være seg ved forskjøvet ferie, kortere opphold i 
utlandet eller andre tilsvarende forhold. 
 
Skolens planer inneholder imidlertid et omfattende lærestoff så kommunen anbefaler foreldre å 
utvise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen.  
 
Vi har tro på at foreldre/foresatte tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte 
fravær kunne gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant.  
 
Alt fravær fra skolen skal fra og med 8. trinn føres på vitnemålet. 
 
Vi vet også fra forskningsresultater at vi i Norge har en jobb å gjøre i forhold barns holdninger til 
skole og utdanning. Her er det nødvendig at skolen og foreldrene arbeider sammen. Det at 
foreldre/foresatte formidler til barna at tilstedeværelse på skolen er viktig for deres framtid, er av 
stor betydning i dette arbeidet. 
 

Saksgang: 

Søknad om permisjon for 1 dag: 
Søknaden kan leveres i meldingsbok eller lignende. Kontaktlærer kan gi permisjon for inntil 1 dag.  
 
Søknad om permisjon for 2 til og med 10 dager: 
Foresatte må bruke kommunens søknadsskjema. Rektor fatter vedtaket. 
 
Permisjonssøknad over 2 uker: 
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig, 
hvilket betyr at søknad utover to uker avslås.  
 
Dersom foresatte ønsker å ta barna sine ut av skolen i lengre tid enn to uker, er de henvist til 
Reglene om privat hjemmeundervisning. Det innebærer at foresatte må gi barna opplæring som 
tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. opplæringsloven § 2-1 og 2-13, der kommunen har 
ansvar for tilsyn. I slike tilfeller skal, i utgangspunktet eleven skrives ut av skolen og skrives inn igjen 
når eleven kommer tilbake. Dersom foresatte velger å ta ut eleven, enten uten å ha søkt eller uten å 
ha fått innvilget sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke 
er innvilget.  
 
Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen.  
 
Klageadgang 
Permisjonssøknader behandles som et enkeltvedtak etter  forvaltningsloven.  
 
Det betyr at vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen tre uker. 


