Søknad om permisjon fra opplæring - papirversjon
Informasjon
Dette er en utskriftsversjon av skjemaet "Søknad om permisjon fra opplæring". Vi foretrekker at du sender
inn den elektroniske utgaven av skjemaet, men hvis du mangler elektronisk ID som bankID eller minID og
derfor ikke får fylt ut det elektroniske skjemaet kan du fylle ut og signere dette skjemaet for hånd og levere
det på skolen.
Ved søknad om permisjon for to dager eller mer må kommunens søknadsskjema benyttes. Søknad om
permisjon bør være skolen i hende minst 3 uker før permisjonsperioden.
For å slippe og lete opp opplysninger underveis i utfyllingen bør du ha følgende klart på forhånd:
Ditt fødselsnummer, barnets fødselsdato, navn på kontaktlærer, tidsrom for permisjon og tidsrom for evnt.
tidligere permisjoner i dette skoleåret.
Søknaden blir behandlet i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av søknad om elevpermisjon.
(se: www.lorenskog.kommune.no/elevpermisjon )
En avgjørelse av om en elev skal få permisjon eller ikke, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette
medfører blant annet at avgjørelsen skal begrunnes, og at det er mulig å klage på den.
Dersom hele eller deler av permisjonssøknaden avslås, skal dette begrunnes med hvorfor fraværet enten
ikke ansees som forsvarlig, eller hvorfor søknaden ikke kan innvilges selv om det anses som forsvarlig.
Klage på avgjørelsen sendes til skolen. Dersom du ikke får medhold i klagen sendes den til
Fylkesmannen.
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Personinformasjon
Informasjon om eleven
Fornavn

etternavn

Fødselsdato
Skole
Klasse
Kontaktlærer

Informasjon om foresatte
Foresatt 1 fornavn

etternavn

Foresatt 1 fødselsnummer

Foresatt 2 fornavn

etternavn

Adresse

Postnr/sted
Telefon
E-post
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Permisjonssøknad
Årsak
Hvorfor søkes det om permisjon?

Tidsrom det søkes om permisjon
Fra og med

til og med

Opplæring i permisjonstiden
Dersom den omsøkte permisjonsperioden overstiger tre dager, kreves det at foreldrene sørger for
opplæring i fraværsperioden.
Vurderingen av om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om
permisjon innvilges. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på hvilken opplæring eleven får i
permisjonstiden.
Hvilken opplæring vil eleven motta i permisjonstiden?

Det gjøres oppmerksom på at dersom permisjon blir innvilget, avkortes elevens rett til
grunnskoleopplæring. Foreldrene har ansvar for at eleven får opplæring i tråd med planen som er
beskrevet ovenfor.
Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon.

Tidligere permisjoner
Har eleven fått innvilget permisjon tidligere dette skoleår? Hvis ja, i hvilket tidsrom?
Tidligere permisjoner
Fra og med

til og med

Fra og med

til og med

Fra og med

til og med

Fra og med

til og med

Signering
Dato

Underskrift
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