Berg Montessoriskole

Avtaler med foreldre

i Senja kommune

Permisjonssøknad
Elevens navn:

Trinn:

Dato for permisjon:

privatskoleloven

LOVHJEMMEL

Kort begrunnelse:

§ 3-13.PERMISJON FRÅ DEN PLIKTIGE GRUNNSKOLEOPPLÆRINGA Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i
grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf.
forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.
§ 7-6.STRAFFEANSVAR Dersom ein elev i grunnskolen utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller
andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg
påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.
1.

Retningslinjene gjelder ikke for helserelatert fravær som for eksempel legebesøk eller lignende.

SKOLENS RETNINGGSLINJER

knyttet til lovverket -gjelder alle elever ved skolen

2.

Permisjon i inntil to uker (10 skoledager) kan bare gis dersom der er forsvarlig for elevenes opplæring. I
forsvarlighetsvurderingen skal det bland annet legges vekt på:
a) Elevens samlede fraværs- og permisjonshistorikk
b) Skolens undervisningsopplegg i perioden
c) Elevens læringsresultat
d) Elevens læringsutbytte i permisjonstida
I vurdering av elevens læringsutbytte kan det legges vekt på foresattes mulighet til å følge opp eleven, samt en vurdering om eleven
kan ha et læringsutbytte av permisjonen i seg selv.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

KLAGE

d)

I disse situasjonene kan skolen innvilge permisjon forutsatt at det er ansvarlig:
Deltagelse å idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis
permisjon til treningssamlinger eller lignende.
I forbindelse med alvorlig sykdom, dødsfall og begravelser i nære relasjoner. Slik permisjon kan også gis på prøvedager.
Enkeltdager til egenstudier, der foresatte overtar opplæringsansvaret.
Det skal ikke innvilges:
Permisjon i mer enn 10 skoledager pr. skoleår.
Permisjon til ferie.
Permisjon som medfører at elevene ikke kan delta på nasjonale prøver, obligatoriske statlige kartlegginger. Muntlig og skriftlig
tentamen/eksamen inkludert obligatorisk forberedelsestid. Dette gjelder ikke ved permisjoner i henhold til pkt. 3 b
Permisjon som medfører at lærer ikke får tilstrekkelig grunnlag for vurdering.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til departementet. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev. En eventuell klage
sendes skriftlig til skolen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven§§ 18 og 19 gir rett til innsyn i sakens
dokumenter

Sted /dato/år

Foresattes underskrift

Feltet nedenfor fylles ut av skolen
innvilget

Delvis
innvilget

Ikke
innvilget

Begrunnelse ved avslag:

Sted / dato/ år

Rektor
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