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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Det er mange elever i grunnskolene i Ås kommune, som av ikke helsemessige
grunner, har et høyt fravær. Det er en viktig premiss for læring at elevene er tilstede i
undervisningstiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte
har 175 dager til ferie og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

I Ås kommune er myndigheten til å avgjøre permisjonssøknader delegert rektor ved
den enkelte skole. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og skolene må følge alminnelige
forvaltningsrettslige regler. Ved at det er forskjellige personer som behandler
permisjonssøknader så vil det bli noe ulik behandling av søknadene mellom skolene.
For å unngå forskjellsbehandling ved vurdering av søknader, ønsker rådmannen å
utarbeide retningslinjer som gjelder alle offentlige grunnskoler i Ås Kommune.

Saken viser lovbestemmelsene for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte
opplæringen og føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.
Retningslinjen er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til
grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11
Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Formålet med retningslinjen er å redusere omfanget av ikke helserelatert fravær og å
sikre likebehandling av permisjonssøknader.

Alternativer:
Alternativet til ikke å godkjenne retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring, vil
være at gjeldende praksis med ulikhet i praktisering av regelverket mellom skolene
fortsetter.

Konsekvenser:
Ved å fortsette uten felles retningslinjer vil det være ulik praksis på behandling av
permisjonssøknader fra skole til skole og det ikke helserelaterte fraværet i
grunnskolene vil fortsatt være høyt.

Hver permisjonssøknad skal behandles individuelt, men forskjellene i hvilke
søknader som innvilges/gis avslag kan uten retningslinjer variere mye mellom
skolene.

Vurdering:
Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med lov
om grunnskolen og den videregåande opplæring av 17.07.1998 nr. 61
(opplæringsloven), med tilhørende forskrifter. Opplæringsplikten innebærer at
elevene i utgangspunktet skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra
opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige
grunner.

I henhold til opplæringsloven § 2-11 første ledd, kan kommunen etter søknad gi den
enkelte elev permisjon i inntil to uker når det anses forsvarlig.
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Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til
å være borte fra skolen de dagene som trossamfunnet deres har helligdager. Det er
et vilkår for retten, at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden,
slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden
er ute, jf. opplæringsloven § 2-11 andre ledd.

Om en permisjon er forsvarlig eller ikke skal avgjøres ut i fra hensynet til elevens
opplæring, og om vedkommende totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring
selv om permisjon innvilges. Hver permisjonssøknad skal vurderes individuelt, og
innebærer at det som er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen.
Rådmannen har allikevel valgt ikke å legge vekt på den enkelte elevs
skoleprestasjoner eller antall spesialpedagogiske timer en elev får, i vurderingen av
innvilgelse eller avslag på permisjon.

Det skal derimot legges vekt på følgende ved innvilgelse/avslag på permisjon:
skolens/elevens undervisningsopplegg i permisjonstiden
lengden på ønsket permisjon
elevens permisjonshistorikk

Tidligere innvilget permisjon i samme skoleår kan gjøre en ny permisjon uforsvarlig
og medføre avslag på søknad. Det skal i hovedregelen ikke innvilges permisjon i
mer enn sju sammenhengende dager (inkludert lørdag og søndag). Dersom gode
grunner taler for å innvilge en lengre permisjon, kan det uansett ikke innvilges
permisjon i mer enn to sammenhengende uker (jf. opplæringsloven § 2-11 første
ledd).

I retningslinjene ønsker rådmannen å ha lik praksis når det gjelder perioder hvor
permisjon ikke skal innvilges, f.eks ved forberedelser og gjennomføring av statlige
kartleggingsprøver, nasjonale prøver, tentamener (muntlig og skriftlig) og eksamener
(muntlig og skriftlig). Det medfører at det ikke skal innvilges permisjoner i fra 15. april
og ut skoleåret for 10.trinn.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon den første uken i skoleåret. Dette gjelder
alle klassetrinn. Det er viktig for elevenes tilhørighet til gruppen og lærerne at de er
med helt fra første dag, når nytt skoleår begynner.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie. Det er 175 dager per år som ikke er
skoledager. Rådmannen mener at ferie vanligvis bør legges til disse dagene.

Det kan innvilges permisjon til ulike familiebegivenheter. Det kan også gis permisjon
ved alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i den nærmeste familie. Permisjon
etter denne bestemmelsen kan gis i perioder der det er forberedelse til eller
gjennomføring av prøver og ved skolestart.

Vedtak om innvilgelse eller avslag på permisjon er et enkeltvedtak og kan påklages
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker fra vedtaket kom frem til søker.

Konklusjon:
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Rådmannens anbefaling er at retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring vedtas
og gjøres gjeldende fra 1.8.2014 (se vedlegg 1: Retningslinje for permisjon fra
pliktig opplæring i skolen).


