Sand skole
-et godt sted å være for å lære -

Sand skole
Fjellbygdveien 33
9056 Mortenhals
Tlf 77728740

Utskriving fra grunnskolen ved fravær utover 2 skoleuker
I følge Opplæringslova § 2-11 kan kommunen, når det er forsvarlig etter søknad, gi den enkelte elev
permisjon i inntil to uker. Det er en betingelse at foresatte sørger for den nødvendige
undervisningen i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i undervisningen etter at
permisjonen er avsluttet. En permisjon som er gitt, avkorter retten for eleven til
grunnskoleopplæring tilsvarende gitte permisjonsdager. Dersom foresatte velger å ta ut eleven av
skolen utover to uker, skrives eleven ut av skolen.
Utdrag fra Opplæringslovens § 2-1 omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring: Barn og unge
har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne
lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller
gjennom anna, tilsvarande opplæring . Opplæringsloven åpner her for at opplæringsplikten kan
oppfylles gjennom privat hjemmeundervisning.
Når foreldre/foresatte skriver sitt barn ut av skolen, overtar de hele opplæringsansvaret for barnet.
Eleven skrives inn igjen når foresatte gir melding om det eller perioden ovenfor er over. Dersom det
er ledig kapasitet vil eleven få plass i sin opprinnelige elevgruppe. Eleven kan ikke regne med at
skolen tilbyr ekstra undervisning for å ta igjen for tapt undervisning i fraværsperioden.
Skjema for utskriving fra skolen er på neste side.

Utskriving fra skolen
Gjelder ved fravær over to uker. Skjema sendes/leveres skolen.
Jeg/vi skriver herved ut vårt barn fra Sand skole.
Elevens navn: ________________________________________________
Elevens adresse: ______________________________________________
Postnummer/sted: _____________________________________________
Fødselsdato: __________________________________________________
Klassetrinn: __________________________________________________
Tidsrom: fra _____/______-2021

til _______/_______-____

Begrunnelse: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Jeg/vi bekrefter å ha lest ovenstående informasjon (forrige side), og jeg/vi overtar hele
opplæringsansvaret for eleven i perioden han/hun er utkrevet fra skolen.
Dato: _______/_________-21
Foresattes underskrift: ______________________________________________________

Ukeplaner o.l. kan kommuniseres på Transponder/andre avtalte kommunikasjonsformer, og eleven
anbefales å følge disse dersom han/hun ikke følger undervisning i annen skole i perioden.

