
SKJEMA FOR SØKNADER OM PERMISJON FRA SKØYEN SKOLE 

UTENOM SKOLEFERIENE  

1. Formålet med Oslostandarden er å redusere omfanget av fravær. Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i 

skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. 

Oslostandarden 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.  

2. Skolen kan innvilge søknader om skolefri når det er spesielle grunner for det, se rundskriv 11/2014 - Oslostandard for 

behandling av permisjonssøknader i grunnskoleopplæringen som du finner under fanen praktisk informasjon – regler for fri 

på skolens hjemmeside. 

3. Når det gjelder helserelatert fravær som for eksempel lege- eller tannlegebesøk, skal dette meldes til lærer. 

4. Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av: 

Statlige kartleggingsprøver 

Nasjonale prøver 

Osloprøver 

Eksamener, muntlig og skriftlig 

Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan 

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen. 

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende. 

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og 

markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved 

idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå. Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første 

ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns hellig-

dager.  

5. Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, 

Utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.  

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. 

 

 

Fyll inn de fargede feltene og send søknaden på mail til: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Vi søker fri for: 

   

Elevens navn Trinn / Klassenavn               Fødselsdato  

Tidsrom for ønsket 

permisjon:  
 

 
 

Dato Antall dager 

Begrunnelse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søker/foresatt 

 

 

 

 

 

  

Navn i blokkbokstaver Adresse Postnr/Sted 

Dato og underskrift  

 

 


