
 

Prosedyre: 
RUTINER FOR FRAVÆRSHÅNDTERING - revidert august 2020 
 
Formål: Formålet med rutinen er å forebygge skolefravær og sikre at alle 
elever i grunnskolen som har fravær blir fulgt opp. 

 

Skolefravær – noen beskrivelser og definisjoner: 
Skolefravær kan skyldes flere ulike forhold som sykdom, lege-/tannlegetimer, ferier 
med og uten søknad om permisjon, foresatte som holder eleven hjemme fra skolen, 
skolenekting osv. Fravær deles inn i to undergrupper; dokumentert og udokumentert 
fravær. 
Dokumentert: 

- fravær i henhold til permisjon gitt av skolen 
- fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen 
- fravær der eleven har legeerklæring. 

Udokumentert: 
- fravær som foreldrene ikke har meldt fra om 
- fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for  

Det er vanlig at elever fra tid til annen er syke og derfor må være hjemme fra skolen. 
Det er imidlertid fravær utover det som tenkes å være normalt som skole og foreldre 
må være oppmerksom på. Skolefravær vil her bli brukt for å beskrive elever som har 
udokumentert fravær fra enkelttimer og/eller hele dager og/eller høyt gyldig fravær. I 
Ringsaker kommune skal det iverksettes tiltak når eleven har:  

- Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned 
- Udokumentert fravær fra en enkelttime 
- Møter opp på skolen, men forlater den igjen 
- Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned 
- Sammenhengene fravær i mer enn 5 dager 
- Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår 

 
Prosedyren gjelder for: 
Grunnskolen – VO 30 

 
Ansvar: 
Rektor = RE leder VO 30 

 
Rutiner for registrering og oppfølging av fravær 
Registrering 
Kontaktlærer og faglærer skal registrere alt fravær i IST SKOLE hver dag. Faglærere 
og kontaktlærere bør ha tett dialog om eventuelt elevfravær.   

 
Kontakt mellom skole og hjem 
Skolen skal ha beskjed første fraværsdag. Dette gjelder alle typer fravær. Foresatte 
sender melding til skolen på TRANSPONDER. 



Melding fra foresatte er gyldig dokumentasjon ved helsemessige årsaker. Skolen kan 
kreve legeerklæring for langvarig fravær.  
 
Skolen kontakter hjemmet snarest mulig dersom foreldrene ikke har gitt beskjed om 
elevens fravær.  
 
Foreldrene skal gis informasjon dersom skolen har grunn til å tro at foreldrene ikke 
er kjent med at eleven ikke er på skolen. Skolen skal da varsle foreldre snarest mulig, 
jf. forskrift til opplæringsloven § 20-3. 

 
Oppfølging av skolefravær som krever tiltak 
Nivå 1: Kontaktlærer henvender seg til foreldrene og sørger for en dialog om 
oppfølging dersom det har forekommet:  
- Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned 
- Udokumentert fravær fra en enkelttime 
- Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen 
Dersom fraværet fortsetter informeres skoleleder uten ugrunnet opphold. Skoleleder 
innkaller til et møte mellom elev, foreldre, kontaktlærer, eventuelt sosiallærer eller 
andre instanser som er i kontakt med eleven og familien. Møte bør avholdes innen en 
uke fra skoleleder fikk melding om fraværet.  
 
Nivå 2: Kontaktlærer informerer skoleleder uten ugrunnet opphold dersom det har 
forekommet:  
- Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned 
- Sammenhengene fravær i mer enn 5 dager 
- Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår  
 
Skoleleder innkaller til møte mellom foreldre, elev, kontaktlærer, eventuelt 
sosiallærer og andre instanser som er i kontakt med eleven og familien dersom det 
ikke er åpenbart unødvendig1. Møte bør avholdes innen en uke fra skoleleder fikk 
melding om fraværet. Referat legges i elevmappe. 
 

Drøfting av fravær på skolen 
Kontaktlærer informerer skolens ledelse samme dag når elever har skolefravær som 
krever tiltak på nivå 2 eller skolefravær på nivå 1 som forsetter etter iverksatt tiltak.  
Skoleleder går gjennom fraværsføring og skolens samlede elevfravær hver 
kalendermåned.  
 
Skolefravær som krever tiltak på nivå 2 og skolefravær på nivå 1 som forsetter etter 
iverksatte tiltak, tas opp til drøfting i SLT oppvekstteam eller PP-tjenesten der det 
ikke er eget oppvekstteam ved skolen. 

 
Samarbeid med hjemmet 
Skolefravær skal være tema på foreldremøte hvert skoleår. Foreldrene skal gis 
informasjon om gjeldende regelverk om opplæringsplikt og fravær.  

                                                 
1 Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der eleven vil vende tilbake til skolen uten 

tilrettelegging, eller ved alvorlige sykdomstilstander hvor eleven ikke kan vende tilbake til skolen. 

Skolen må ta kontakt med hjemmet for å avklare om det er grunnlag for unntak. 

 



 
Skolefravær skal være fast punkt på alle utviklingssamtaler. Her bør det spesielt 
rettes oppmerksomhet mot å fange opp elever som må presses til å gå på skolen og 
ber om å få slippe eller viser gjentatt problematferd om morgenen for å slippe og gå 
på skolen. Hensikten er å forebygge skolefravær og øke trivsel, faglig fungering og 
skolenærvær. 

 
Samarbeid med hjelpeapparatet 
Det bør tilstrebes et bredt tverrfaglig samarbeid rundt elever som har skolefravær. 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være PP-tjenesten, helsesøster, ungdomskontakten, 
LOS, TIUR, barnevernet og BUP. 

 
Dokumentasjonskrav 
Skolen skal dokumentere henvendelser, tiltak og resultater i 
fraværssaker. Det kan skolen gjøre ved å ta kopi av brev, møtereferater, notater og 
andre dokumenter. Dokumentasjonen oppbevares på skolen i elevens mappe. 
 

Relatert lov og andre dokument: 
Permisjon 
Skoleleder kan gi en elev permisjon etter søknad fra grunnskoleopplæringen i inntil 2 
uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven permisjon. Skoleleder kan ikke 
gi permisjon ut over 2 uker av gangen. Dersom foreldrene ønsker å ta barna sine ut av 
skolen lengre enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om privat 
hjemmeundervisning.  
 
Prosedyre når en elev er borte uten at fraværet er dokumentert 
1. Skolen kontakter foreldrene eller hjemmet 

 
2. Dersom skolen ikke får kontakt med foreldrene eller hjemmet, bør den: 

- skrive et brev eller en e-post til hjemmet, med informasjon om 
opplæringsplikten og straffeansvar 

- kontakte andre skoler og barnehager, dersom eleven er registrert med søsken 
eller skolen kjenner annen familie 

- oppsøke hjemmet 
- kontakte foreldrenes arbeidsgiver(e) 
- kontakte folkeregistret for å kontrollere adressen 

 
3. 

a) Skolen finner barnet, og han eller hun får opplæring i Norge. 
Skolen avslutter saken. 

b) Skolen finner barnet i Norge, men han eller hun får ikke opplæring.  
Skolen ved rektor sender bekymringsmelding til barnevernet, med beskrivelse 
av hvilke tiltak skolen har gjennomført (punktene over), samt resultat. 

c) Skolen finner barnet i utlandet 
Skolen avslutter saken. 

d) Skolen finner ikke barnet. 
Skolen ved rektor sender bekymringsmelding til barnevernet, med beskrivelse 
av hvilke tiltak skolen har gjennomført (punktene over), samt resultat.  

Melding til NAV ved mistanke om utenlandsopphold 



Skolen skal sende melding NAV dersom det er grunn til å tro at eleven oppholder seg 
i utlandet og fraværer er lengre enn et vanlig ferieopphold på 3-4 uker. Dette gjelder 
selv om fraværet er rettmessig i forhold til skolen. 
Link til skjema NAV 21-04.05: 
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/diverse-bedrift/melding-om-elevs-

fravar#NAV210405 
 
Prosedyre ved sending av bekymringsmelding til barnevernet  
Dersom prosedyren er fulgt og det er bekymring for om et barns rett og plikt til 
opplæring ikke oppfylles, sender rektor bekymringsmelding til barnevernet. 
Utdanningsdirektoratet, i samarbeid men Barne- ungdoms og familiedirektoratet, 
har utarbeidet en anbefaling til hvilken dokumentasjon som må foreligge når det 
sendes en bekymringsmelding.  
 
Følgende dokumentasjon bør følge med bekymringsmeldingen: 

- Informasjon om dokumentert fravær 
- Skiftelig dokumentasjon på oppfølging 
- Kopier av brev og andre dokumenter 

 
Skolen bør dokumentere telefonsamtaler og andre muntlige samtaler. Ved 
telefonsamtaler og andre kontakter, eller forsøk på kontakt enten med andre skoler, 
hos arbeidsgiver eller på bosted, skal det i beskrivelsen stå: 

- Hvem som har tatt kontakt 
- Hvem som ble kontaktet 
- Når (dato) 
- Resultat av hvert kontaktforsøk, opplysninger som er framkommet. 

 

Oversikt over regelverket 
Rett og plikt til grunnskoleopplæring  
Regelverket om rett og plikt til grunnskoleopplæring finner dere i opplæringsloven § 
2-1:  
 
"Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ei offentleg 
grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikta 
kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, 
tilsvarande opplæring."  
(…)  
 
"Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære 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 det."  
 
Private grunnskoler v/styret skal "melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar 
som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn."  
 
Kommunens plikt og ansvar  
Kommunens plikt til å oppfylle elevers rett til grunnskoleopplæring omhandles i 
opplæringsloven § 13-1. Tilsvarende bestemmelse finnes i privatskoleloven § 5-2 
annet ledd. Opplæringsloven § 13-10 og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd omhandler 
ansvaret nærmere.  
 

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/diverse-bedrift/melding-om-elevs-fravar#NAV210405
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/diverse-bedrift/melding-om-elevs-fravar#NAV210405


Permisjoner fra opplæringen  
Regelverket for permisjoner finner dere i opplæringsloven § 2-11. Tilsvarende 
bestemmelse finnes i privatskoleloven § 3-13.  
 
Føring av fravær i grunnskolen 
Forskrift til opplæringsloven § 3-41 slår fast at alt fravær i ungdomsskolen skal føres 
på vitnemålet. Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et 
vedlegg til vitnemålet. Dersom fraværet skyldes helseårsaker eller innvilget permisjon 
etter opplæringsloven § 2-11, kan eleven kreve at fravær inntil 10 dager ikke blir ført 
på vitnemålet. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, 
må det legges frem legeerklæring. 
 
Foreldresamarbeid  
Krav til foreldresamarbeid, herunder varsling, er omhandlet i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 20 og forskrift til privatskoleloven kapittel 4.  
 
Opplysningsplikt til barnevernet  
Ansatte i skoleverket har opplysningsplikt til barnevernet. Dette er presisert i 
opplæringsloven § 15-3 og privatskoleloven § 7-4.  
 
Det følger av barnevernloven § 6-4 at offentlige myndigheter har opplysningsplikt til 
barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist 
vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten er et selvstendig og 
personlig ansvar, og inntrer etter en konkret vurdering av forholdene rundt et 
bestemt barn.  
 
At plikten til å gi opplysninger påhviler den enkelte er likevel ikke til hinder for at det 
etableres rutiner som innebærer at opplysninger til barneverntjenesten formidles 
gjennom en overordnet, for eksempel rektor på en skole. Dette fratar imidlertid ikke 
den enkelte et selvstendig ansvar for å formidle opplysningene til barneverntjenesten 
dersom vedkommende rektor skulle unnlate å videreformidle opplysningene. 
Bekymringsmelding kan imidlertid alltid sendes når det er enighet mellom skole og 
hjem om at melding sendes, uavhengig av hvor alvorlig bekymringen er.  
 
Skolen/lærer vil også alltid kunne diskutere bekymring de har for enkelt barn med 
barneverntjenesten, dersom de er i tvil om hvordan en bekymring bør følges opp.  
 
For utfyllende informasjon om opplysningsplikt til barneverntjenesten viser vi til 
Rundskriv Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og 
opplysningsplikten, utarbeidet av daværende Barne- og familiedepartementet og 
Barnevernloven med kommentarer, Ofstad og Skar, 2009. 
 
Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjoner der barn ikke 
møter i grunnskolen: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/barn-som-ikke-moter-

pa-skolen---for-skoler-og-skoleeiere/ 
 

Se forenklet rutine til oppslag under: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/barn-som-ikke-moter-pa-skolen---for-skoler-og-skoleeiere/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/barn-som-ikke-moter-pa-skolen---for-skoler-og-skoleeiere/


Oppfølging av skolefravær i Ringsaker kommune 

 

                                                 
 Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der eleven vil vende tilbake til skolen uten tilrettelegging, 

eller ved alvorlige sykdomstilstander hvor eleven ikke kan vende tilbake til skolen. Skolen må ta kontakt med 

hjemmet for å avklare om det er grunnlag for unntak. 

Tidsfrister, roller 
og oppgaver 

Forsentkomming 
3 ganger 
innenfor 1 
måned 

Fravær fra 
enkelttimer 

Møter opp på 
skolen, men 
forlater den igjen 

Fravær 3 
enkeltdager i løpet 
av en måned 

Fravær 10 dager i 
løpet av et halvår 

Sammenhengen
de fravær i mer 
enn 5 dager 

Foreldre 
 
Skal sørge for at 
eleven møter på 
skolen og 
samarbeide for å 
finne løsninger for 
at eleven kan 
komme tilbake på 
skolen snarest 
mulig ved fravær. 
Har ansvar for å 
melde fra om alt 
fravær til skolen.  

 
Melder fra om at 
de er kjent med 
forsentkomming
en samme dag. 
 
 
 
 
Medvirker til å 
finne løsninger 
slik at eleven 
kan øke sitt 
skolenærvær. 

 
Melder fra om 
årsaken til 
fraværet på 
forhånd eller 
samme dag. 
 
 
 
Medvirker til å 
finne løsninger 
slik at eleven 
kan øke sitt 
skolenærvær. 

 
Melder fra om at 
de er kjent med 
fraværet og 
årsaken til at 
eleven forlot 
skolen samme 
dag. 
 
Medvirker til å 
finne løsninger 
slik at eleven 
kan øke sitt 
skolenærvær. 

 
Melder fra om 
årsaken til 
fraværet samme 
dag. 
 
 
 
 
Medvirker til å 
finne løsninger 
slik at eleven kan 
øke sitt 
skolenærvær. 
 

 
Melder fra om 
årsaken til 
fraværet samme 
dag. 
 
 
 
 
Medvirker til å 
finne løsninger 
slik at eleven 
kan øke sitt 
skolenærvær. 
 

 
Holder skolen 
oppdatert ved 
fravær over flere 
dager.  
 
 
 
 
Leverer 
legeerklæring 
som 
dokumenterer 
årsaken til 
langvarig fravær, 
dersom skolen 
krever dette. 

Kontaktlærer 
 
Har ansvar for å 
holde en god 
dialog med 
foreldrene om 
elevens fravær og 
ajourføre fravær 
hver dag. 

 
Ved uteblitt 
melding, tar 
lærer kontakt 
med foreldre 
samme  
dag. 
 
Avtaler med elev 
og foreldre hva 
som kan gjøres 
for å forebygge 
ytterligere 
forsentkomming
er. 

 
Ved uteblitt 
melding, tar 
lærer kontakt 
med foreldre 
samme dag. 
 
 
Avtaler med elev 
og foreldre hva 
som kan gjøres 
for å forebygge 
ytterligere 
fravær. 
 

 
Ved uteblitt 
melding, tar 
lærer kontakt 
med foreldre 
samme dag. 
 
 
Avtaler med elev 
og foreldre hva 
som kan gjøres 
for å forebygge 
ytterligere 
fravær. 

 
På 3. fraværsdag 
varsles skoleleder. 
 
 
 
 
 
Deltar i 
utarbeidelse og 
gjennomføring av 
oppfølgingsplan. 

 
På 10. 
fraværsdag 
varsles 
skoleleder. 
 
 
 
Deltar i 
utarbeidelse og 
gjennomføring 
av 
oppfølgingsplan. 

 
På 6. fraværsdag 
varsles 
skoleleder. 
 
 
 
 
Deltar i 
utarbeidelse og 
gjennomføring 
av 
oppfølgingsplan. 

Skoleleder 
 
Ansvar for å holde 
oversikt over 
skolens samlede 
elevfravær hver 
måned. 
 
Skoleleder skal 
være en 
støttespiller for 
elever, foreldre og 
kontaktlærere, 
samt aktivt 
medvirke til at 
elevene har høyt 
skolenærvær. 

   Innkaller til 
samarbeidsmøte 
med elev, foreldre 
og kontaktlærer, 
og utarbeider plan 
for skolenærvær, 
med mindre dette 
er åpenbart 

unødvendig.  

 

Innkaller til 
samarbeidsmøte 
med elev, 
foreldre og 
kontaktlærer, og 
utarbeider plan 
for skolenærvær, 
med mindre 
dette er 
åpenbart 
unødvendig*.  

 

Innkaller til 
samarbeidsmøte 
med elev, 
foreldre og 
kontaktlærer, og 
utarbeider plan 
for skolenærvær, 
med mindre 
dette er 
åpenbart 
unødvendig*. 

 

Når planlagt tiltak 
ikke fungerer  

Skoleleder innkaller til samarbeidsmøte med eleven, foreldrene og kontaktlærer dersom elevens fravær fortsetter etter 
at det er iverksatt tiltak. Det må vurderes om det skal iverksettes ytterlige tiltak på skolen eller om PP- tjenesten, 
helsesøster, LOS, ungdomskontakten, barnevern, BUP eller andre skal involveres.  

Det må vurderes om det er grunnlag for å sende melding til barnevernet som følge av høyt skolefravær. 


