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Rutiner for oppfølging av fravær: 

1. Føring av fravær 

a) Kontaktlærer er ansvarlig for at lærerweb er oppdatert hver dag 

b) Lærer som har 1.time må føre fravær i lærerweb. 

 

2. Melding om fravær 

a) Foresatte melder fravær på mobilskole innen 07.45 eller ved melding når eleven kommer 

tilbake på skolen.  

b) Foresatte søker via mobilskole til kontaktlærer ved permisjon inntil to dager.  

NB! Mobilskole benyttes ikke i forbindelse med permisjonssøknad over 2 dager. Da brukes 

søknadsskjema på skolen sin hjemmeside.  

 

3. Kontakt mellom skole og heim 

a) Foresatte skal ringe skolen senest 3. fraværsdag. 

b) Dersom foresatte ikke tar kontakt skal kontaktlærer ringe for å avklare 

fraværsårsaken. Ved bekymring for fraværet informeres rektor.  

c) Heimen kontaktes ved ugyldig fravær, dvs fravær uten melding. Rektor informeres. 

 

4.  Grenser for bekymringsfullt fravær 

a) Mer enn 3 enkeltdager pr.måned. Årsaken til fraværet undersøkes. 

b) Ved høyt sykefravær (over 20%) ber kontaktlærer foresatte om å fremlegge 

legeattest. Frist for levering er 14 dager. Ved fortsatt stort fravær kaller skolen inn til 

møte. Vedvarer fraværet avholdes det tverrfaglig møter raskt (skolehelsetjenesten, 

PPT, barnevern). 

c) Ved forseintkomming tre ganger informeres foresatte. Ved ytterligere 

forseintkomminger informeres rektor og skolen innkaller til møte med elev og foresatte. 

d) Ved ugyldig fravær fra enkelttime blir foresatte informert. Ved gjentatt ugyldig 

fravær innkaller skolen til møte med elev og foresatte. 

 

5. Arenaer for drøfting av fravær på skolen 

a) Plangruppa (rektor, assisterende rektor og teamledere) går gjennom fraværsføringen og 

skolens samlede elevfravær 4 ganger i året (oktober, desember, mars og juni). 

b) Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skapes det jevnlige møtepunkter mellom 

kontaktlærer og ledelsen hvor fraværet og tiltak diskuteres. Det er avgjørende at tiltak 

kommer fort i gang. 
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