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          Oslo 08.08.2013 
Til alle foresatte ved Nordseter skole 
 
Innskjerping av permisjoner fra opplæringen 
 
Fra og med 19.august 2913 vil det bli innskjerping av permisjoner fra opplæringen. Det 
er kommet klare føringer fra Byrådet og fra Utdanningsadministrasjonen om at 
Osloskolene skal tolke og håndheve permisjonsreglene strengere (se Oslostandarden 
på Utdanningsetatens hjemmeside www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no). 
 
Nordseter skole har til nå hatt en liberal holdning til permisjoner. Dette vil, som en 
følge av de nevnte føringene, ikke lenger være mulig. Alle skolene i Oslo vil stramme 
inn på dette.  
Vi ser ut fra vår nåværende praksis at det er mange som søker fri inntil 10 dager per 
skoleår. Skolen i dag har elevaktiviteter basert på samarbeid.  Mange elever opplever 
det derfor som vanskelig og stressende at de eller andre har fri fra undervisningen. I 
perioder av skoleåret er det vanlig at flere elever er borte per klasse (for eksempel før 
og etter ulike ferier). Mye fri svekker kvalitetene på undervisningen og skolens 
oppfølging av den enkelte elev.  
 
Skolen vil fra nå av være mer restriktive med å innvilge permisjoner for å:  

• utvide helgen 
• ta ferier/fri utenom skoleruta 
• delta i familiefeiringer utenom skoleruta 
• delta på treningssamlinger 

 
Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består 
av 190 skoledager, og da er det igjen 175 dager som kan brukes til ferier og annen 
aktivitet. Det vil selvfølgelig bli gitt permisjoner til fravær knyttet til sorg i nær familie.  
 
Fravær på inntil en dag som er knyttet til velferdsbehov kan søkes direkte til 
kontaktlærer pr mail. Dokumentasjon må kunne framlegges på forespørsel. 
 
Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til 
permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Dette er regulert i opplæringslovens § 2-11 
andre ledd. 
 
Søknader om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før 
fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Alle søknader om permisjon må være 
underskrevet av en fortsatt. Søknaden må derfor enten skannes og sendes pr mail til 
skolens postmottak nordseter@ude.oslo.kommune.no eller leveres skolen via 
kontaktlærer. Søknad om permisjon for lege, tannlege o.l. kan fremdeles mailes til 
kontaktlærer. 
 
Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er 
et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl.)§ 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist 
på tre uker regnet fra det tidspunktet foresatte har mottatt brevet, jf. Fvl.§§28 og 29. En 
eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen. Skolen behandler 
så klagen og oversender denne til Utdanningsetaten. Endelig klageinstans er 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  
 
 
Med vennlig hilsen 
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Gjermund Jørgensen 
rektor 
 
 
 


