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Marker skoles retningslinjer for elevpermisjoner  

Dette er Marker skoles retningslinjer for elevpermisjoner. Disse er regulert i Lov om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-11 og Forskrift til 
opplæringslova § 3-41 . 
Retningslinjene er behandlet i Elevrådet, FAU og SMU våren 2019 og gjelder fra skolestart 
august 2019. 

Hvor mange dager kan man søke om? 

Man kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen 
å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er 
forsvarlig for den enkelte elev å få fri. Det er avdelingsleder som behandler søknaden i 
samråd med kontaktlærer. 

Krav til søker 

Permisjon elever har krav på 
Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt 
trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon. 
 
Skolen kan innvilge permisjon for: 

• Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, 
familiebegivenheter) 

• Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå 
 
Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av: 

• Statlige kartleggingsprøver 
• Nasjonale prøver 
• Elevundersøkelsen eller andre nasjonale undersøkelser 
• Eksamener, muntlige og skriftlige 
• Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan 
• Det innvilges ikke permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende eller når 

eleven har udokumentert fravær. Det innvilges heller ikke permisjon til kjøretimer, 
besøk hos lege, reguleringstannlege e.l. 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-11
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-11
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-41
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-41


 

Søknadsfrist 

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før. 

Slik søker du 

1. Fyll ut søknadsskjema på skolens hjemmeside (man må søke skriftlig) 
Søknadsskjema for permisjon sendes kontaktlærer pr. mail eller med eleven.  
 
2. Skolen går gjennom søknaden 
Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et foreløpig svar 
med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden 

Klage 

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har 
mottatt svar på søknaden. Se Opplæringslova §2-11. 

Fratrekk på vitnemål 

Dersom det innvilges permisjon, kan dette for elever på ungdomstrinnet søkes trukket fra 
på elevens vitnemål i 10. Se Forskrift til Opplæringslova §3-41. 
 
Marker skole,  juni 2019 
 
Mona Søbyskogen 
Rektor 
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