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Velkommen til nytt skoleår! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 

Kjære alle sammen!  
 
Velkommen til skoleåret 2016-
2017. Det skjer mange spennende 
ting på Rødtvet skole i år, og vi 
gleder oss til å samarbeide med 
dere om å skape et lærerikt og 
godt skoleår for elevene. Skolen 
har i løpet av sommeren fått 
rehabilitert skolekjøkkenet og 
toalettene ved øvre skolegård. 
 
Det er ansatt to nye 
medarbeidere i skolens ledelse. 
Ann Kristin Orderud har tidligere 
jobbet på Østensjø skole og har 
nå har blitt 
undervisningsinspektør her hos 
oss. Hun skal ha ansvaret for 1.-3. 
trinn. Othilie Jansen er også ny 
AKS-leder. Hun startet hos oss 1. 
juni og er allerede godt i gang. 
 

Wenche Undrum er fortsatt 
undervisningsinspektør med ansvar 
for spesialpedagogisk enhet, men 
går av med pensjon fra januar 2017. 
God kommunikasjon er en 
forutsetning for godt samarbeid 
mellom hjem og skole, og vi håper 
dette informasjonsheftet kommer 
til nytte. Informasjonsheftet ligger 
også på skolens hjemmeside. Vi 
minner om at skolens hjemmesider 
og facebook har siste nytt, 
bildearkiv og løpende informasjon 
om skolens virksomhet.   
www.rodtvet.osloskolen.no 
 
Med vennlig hilsen 

Hanne Cecilie Engh 
Rektor 
 

 

http://www.rodtvet.osloskolen.no/
http://www.rodtvet.osloskolen.no/
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Kontaktinformasjon  
 
Skolens kontor er betjent fra kl. 08.00-15.30 mandag - torsdag samt fredag til kl. 15.00. 
Kontoret er stengt til lunsj fra kl 11.30-12.00.  
 
Skolens telefonnummer: 22 70 90 10 
Adresse:    Rødtvet skole, Sandåsveien 1, 0956 Oslo 
E-post til skolen:  rodtvet@ude.oslo.kommune.no 
Hjemmeside:    www.rodtvet.osloskolen.no 
 

 
Skolens ledelse og administrasjon 
 

 Navn E-post 

 
Rektor 

 
Hanne Cecilie Engh 

 
hanne.cecilie.engh@ude.oslo.kommune.no  

Ass. rektor Ulf Nyborg ulf. nyborg@ude.oslo.kommune.no 

Undervisningsinspektør Ann Kristin Orderud AnnKristin.Orderud@ude.oslo.kommue.no  

Undervisningsinspektør Wenche Undrum wenche.undrum@ude.oslo.kommune.no 

AKS-leder Othilie Jansen Othilie.jansen@ude.oslo.kommune.no 

Kontorleder Laila Kristiansen laila.kristiansen@ude.oslo.kommune.no 

Kontorsekretær Gro Blom Olsen gro.blom.olsen@ude.oslo.kommune.no 

 
 

Sosiallærer 1.-3. trinn                Hanne Pettersen  hanne.pettersen@ude.oslo.kommune.no  

Sosiallærer 4.-7. trinn        Ole Vidar Hansen  ole-vidar.hansen@ude.oslo.kommune.no 

Driftsstyreleder         velges høst 2016            

FAU-leder          velges høsten 2016 

 
Skolens telefonnummer 
 
Hvor Nummer 

Hovedtelefon (Resepsjon) 22 70 90 10 

Aktivitetsskole 1.trinn, Kuben 95 77 34 71 

Hagan Aktivitetsskole 2.-4.trinn 95 92 69 96 

Regnbuen spesialbase, Aktivitetsskole 22 70 96 33 

Aktivitetsskole kontor Othilie 90 47 01 53 

Helsesøster 90 51 68 18 

 95 93 77 18 

 

mailto:rodtvet@ude.oslo.kommune.no
http://www.rodtvet.osloskolen.no/
mailto:ulf.%20nyborg@ude.oslo.kommune.no
mailto:AnnKristin.Orderud@ude.oslo.kommue.no
mailto:wenche.undrum@ude.oslo.kommune.no
mailto:Othilie.jansen@ude.oslo.kommune.no
mailto:laila.kristiansen@ude.oslo.kommune.no
mailto:gro.blom.olsen@ude.oslo.kommune.no
mailto:hanne.pettersen@ude.oslo.kommune.no
mailto:ole-vidar.hansen@ude.oslo.kommune.no
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Skolens satsingsområder 
 
Skolens satsingsområder er lesing, matematikk og kunst og kultur for å styrke språkutvikling. 
I tillegg til dette er vi med i et folkehelseprosjekt som skal stimulere til økt aktivitet og god og 
sunn matpakkekultur. Planen for dette finner du på hjemmesiden. 

Leseplan 
Leseplan er et dokument som skal beskrive lese og skriveopplæringen på Rødtvet skole 
trinnvis. Vi har mange barn som er tospråklige som i utgangspunktet er en ressurs, men som 
også kan by på faglige utfordringer. Vi jobber med å få en felles kultur på å løfte 
språkutvikling, leseforståelse og leseglede på alle trinn. Mer om leseplanen finner du på 
hjemmesiden. 

SKUP 
Gjennom kunst og kultur ønsker skolen å stimulere til språkutvikling og motivere elevene til 
å bruke sine kreative evner. Hvert år har vi en festival hvor elevene viser det de har jobbet 
med gjennom året. I dette arbeidet samarbeider vi med kunstnere. Vi kan nevne 
animasjonsfilm og kokebok som noe av det elevene har produsert gjennom SKUP prosjektet. 

 
Fysisk aktivitet 
Skolen gjennomfører fysisk aktivitet på 5. – 6. trinn.  Hvert av trinnene får en time fysisk 
aktivitet i uka, i tillegg til ordinær undervisning i kroppsøving. Det gjennomføres også 
svømming på 4. og 5. trinn. 
 

Rødtvet skole – Mitt Valg 
Målrettet arbeid mot mobbing er et satsingsområde for Rødtvet skole. Som en del av dette 
har vi i høst valgt å få opplæring av Lions International i Mitt Valg. Dette er et 
undervisningsopplegg som skal hjelpe lærerne til å drive klassemiljøarbeid og lære eleven til 
å ta riktig valg.  

 
Rødtvet skole har nulltoleranse mot mobbing.  
At elevene har rett til et læringsmiljø fritt for mobbing støttes også av Opplæringsloven 
kapittel 9a, § 9a-3 som omhandler det fysiske og psykososiale læringsmiljøet til elevene: 
 
”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, 
får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som 
mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og 
varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.” 
 
Handlingsplanen for trivsel og forebygging av mobbing viser skolens beredskap i å avdekke, 
problemløse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer og tiltak . 
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Du finner skolens handlingsplan for trivsel og forebygging mot mobbing på skolens 
hjemmesider.  

 
Forventningsplakaten 
 

Foresattes forventninger 
Skolen skal: 

Skolens forventninger 
Foresatte skal: 

Drive opplæring i henhold til Kunnskapsløftet og 
Opplæringsloven samt forskrift til denne, og 
tydeliggjøre skolens mål og innhold i planer og 
samarbeid. 

Ha hovedansvaret for sine egne barn. Skolen skal 

hjelpe i arbeidet med oppdragelse og opplæring. 

Være åpen og inkluderende og legge til rette for 
best mulig dialog og medvirkning mellom hjem og 
skole, blant annet ved gode informasjonsrutiner. 

Delta med representanter i FAU og skolens øvrige 
medbestemmelsesarenaer. 

Skolen skal dokumentere og informere de 
foresatte om elevenes læring og utvikling. 

Sende eleven uthvilt og tidsnok til skolen. 

Drive tilpasset opplæring i samsvar med elevenes 
evner og forutsetninger. 

Sørge for at eleven har med seg skoleutstyr og klær 
etter årstiden hver dag.  

Sørge for at elevene er kjent med kunnskapsmål 
for skolens planleggingsperioder og arbeidsplaner. 

Delta i utviklingssamtaler og på foreldremøter. 

Sikre at elevene har et godt arbeidsmiljø og at de 
føler seg trygge på skolen. 

Følge opp elevens lekser og annet skolearbeid. 

Gi elevene tilbakemelding underveis i skoleåret, 
blant annet gjennom elevsamtaler. 

Gjøre seg kjent med og følge opp regler som er 
vedtatt for skolen. 

Ha jevnlig dialog med foresatte om elevenes 
faglige og sosiale utvikling. 

Kontakte skolen så tidlig som mulig dersom hjemmet 
blir kjent med at eleven har problemer som kan virke 
inn på trivsel og arbeidsinnsats. 

Føre en løpende dialog med hjemmene, både i 
skolens samarbeidsorganer og i det daglige 
samarbeidet mellom skole og hjem. 

Sende melding til skolen etter sykefravær, og gi 
skolen melding på telefon eller e-post fra elevens 
tredje fraværsdag. 

Skape godt samarbeid mellom trinn, team og 
andre samarbeidsorganer ved skolen. 

Bidra til at eleven opplever skolen som en positiv og 
viktig del av livet, gi motivasjon og oppmuntring og 
skape gode holdninger til skolen og skolearbeidet.  
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Hjem og skole 
Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen bidrar til 
sitt barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at 
begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart 
og det ikke oppstår misforståelser.  
(Stortingsmelding 31) 

 
Foreldremøter og juleavslutninger.  
Trinnene har felles foreldremøter, og for skoleåret 2016/2017 vil følgende datoer gjelde: 
 

 Foreldremøte
høst 

Foreldremøte
vår 

Jule-
avslutning 

Sommer-
avslutning 

1. trinn 30.august 13. februar 5. desember Uke 24 

2. trinn 13. september 14. februar 6. desember Uke 24 

3. trinn 14. september     15. februar 7. desember Uke 24 

4. trinn 15. september 16. februar 8. desember Uke 24 

5. trinn 21. september 28. februar 11. desember Uke 24 

6. trinn 22. september 1. mars 12. desember Uke 24 

7. trinn 30. august Bestemmes 
senere 

13. desember Uke 24 
 

Alfa og mottak 20. september 7. mars 14.desember Uke 24 

Spesialped. 
enhet 

Uke 41  2. desember Egen invitasjon 
kommer 

 
Det vil være et eget informasjonsmøte for foresatte og elever på 7. trinn. Møtet vil bli holdt 
på Apalløkka ungdomsskole, nærmere informasjon kommer.  
 
Se etter innkalling til møter, avslutninger og markeringer i elevens ranselpost. 

 

Utviklingssamtaler og skriftlig vurdering 
Utviklingssamtaler gjennomføres minst to ganger i skoleåret. I utviklingssamtaler fokuseres 
det på elevens skolesituasjon; faglig- og sosial utvikling og trivsel.  
Det har stor betydning at hjem og skole samarbeider om elevens progresjon og oppfølging 
av individuelle mål. Alle elever ved Rødtvet skole skal ha en skriftlig vurdering i fagene norsk 
og matematikk fra 1.-3. trinn i tillegg vil det være skriftlig vurdering i 
engelsk fra 4.-7. Trinn.  Vurderingen skal publiseres etter 15. 
januar og 15. juni hvert år. Alle elever skal ha skriftlig vurdering i sosial 
kompetanse, etter kriterier fra vår sosiale trapp. Les mer om dette på 
våre hjemmesider. 

http://go.startsiden.no/go/e/content_results;siteId=230;afu=bilder.abcsok.noa47index.html?page=7&q=skole&offset=/http:/www.nemaproblema.net/images/jabuka.jpeg
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Aktivitetsskolen (AKS) 
 
Aktivitetsskolen gir tilbud til ca. 200 elever på 1.-4. trinn og 29 elever fra spesialpedagogisk 
enhet. Rektor er administrativ og faglig leder for Aktivitetsskolen. AKS leder Othilie Jansen 
har ansvaret for den daglige driften og oppfølgingen av Aktivitetsskolen.  
 

Åpningstider 
Mandag til fredag fra kl.07.30 – 08.30 og etter skoletid – 16.45. 
Aktivitetsskolen er åpen i skolens ferier og fridager fra kl. 07.30 – 16.45. AKS er stengt 
helligdager, jul - og nyttårsaften i tillegg til hele juli måned. 

Gratis Kjernetid i AKS 
Fra høsten 2016 har 1.trinn tilbud om gratis kjernetid i AKS. Med det tilbudet kan barnet 
være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer per uke og 2 hele dager i skolens ferier 
(mandag og onsdag). Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis kjernetid kan velge 
heldagsplass i AKS mot å betale differansen mellom hel- og halvdagsplass. Da kan barnet 
være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. 

Aktivitetsskolens rammeplan 
Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena, som skal styrke barnas faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek og læring. Aktivitetsskolen har en egen rammeplan for sine 
satsingsområder. Rødtvet AKS har utarbeidet seg sin egen lokale rammeplan. Mål og innhold 
i denne er strukturert rundt: 
 

 Natur, teknikk og miljø 

 Fysisk aktivitet og lek 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

 Lekser og fordypning 
 
Vi samarbeider tett med skolen og vi lager våre læringsstøttendeaktiviteter i 
samarbeid med skolen. 
 
AKS serverer barna et lite, sunt måltid etter skoletid.  
  
Se for øvrig forskriftene som gjelder for Aktivitetsskolen i Oslo. 
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Utlevering av lærebøker til elevene 
Alle elevene får med seg hjem en liste med oversikt over bøkene de har fått. De blir 
registrert som utlånt på biblioteket.  
Husk: 

 Alle bøkene skal ha bokbind.  

 Bekreftelsen på mottatte skolebøker leveres til 
kontaktlærer.  

 Bøker blir borte eller ødelagt må erstattes av 
hjemmet.  

 

 

Skolepatruljen  
Skolepatruljen skal bidra til en trygg skolevei. 
Skolepatruljen er ute fra 08.00 til kl. 08.30. Elevene står i 
rekke to og to sammen ved gangfeltet ved Kiwi og i 
Rødtvetveien.  
 
 

Sykling til skolen 
Elever fra 5. trinn kan sykle til skoen hvis foresatte tillater dette. Sykkelen låses til oppsatte 
sykkelstativ. 
Elever som sykler skal alltid bruke hjelm. Det er ikke lov å sykle i skolegården.   
Sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter/rullesko er ikke tillat i skoletiden.  
 

Gjenglemt tøy 
Gjenglemt tøy lagres ved vaktmesterkontoret og kan hentes der. Tøy som ikke blir hentet blir 
fjernet med jevne mellomrom. Verdisaker blir overlevert til politiet.  
 

Billighetserstatning 
Elever kan fra tid til annen oppleve at ting ødelegges, mistes etc., på skolen. Foresatte kan 
søke om erstatning for tapte eiendeler, dersom de har vært nødvendige for elevene å ha 
med på skolen. Rektor kan innvilge erstatning for f.eks. briller, men ikke for leker, spill og 
lignende. 

 
Skolemelk 
Skolemelk kan bestilles på www.skolemelk.no 

http://www.skolemelk.no/
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Ferie og fridager 2016-2017 

Skolestart skoleåret 2016/2017 er mandag 22. august 2016. Nye elever på 1. trinn starter kl 
12.00 - elevene og foresatte møter i nedre skolegård, ved klatreborgen.   
Alle andre trinn og grupper starter kl 08.30.  

Skoleåret 2016/2017  

Høsten 2016 (f.o.m. - t.o.m.) 
SKOLESTART: 22. august uke 34 
HØSTFERIE: 3. oktober - 7. oktober uke 40 
JULEFERIE: 21. desember - 2. januar 

Første skoledag 2. januar 
uke 51 - 52 
uke 1 

Våren 2017 (f.o.m. - t.o.m.) 
JULEFERIE: Første skoledag 2. januar uke 1 
VINTERFERIE 19. - 23. februar uke 8 
PÅSKEFERIE 10. april - 17. april uke 15 - 16 
FRIDAGER: 1. mai 

17 mai (grunnlovsdag) 
25. mai (Kristi 
Himmelfartsdag) 
5. juni (2. pinsedag) 

 

uke 18 
 
uke 20 
uke 21 
 
uke 23 
 
 

SISTE SKOLEDAG: 21. juni uke 25 

 
LEKSEHJELP 
Fra og med uke 36 starter vi opp med tilbud om leksehjelp.  
Elevene får skjema i ranselpost hvor de må melde seg på leksehjelp.  Påmeldingen er 
bindende og forpliktende. Elevene som har plass på Aktivitetsskolen trenger ikke meldes på.  
 

Fra uke 36 
 

Ukedag 
 

 
Trinn 

 
Tid 

Mandag 5 13.45-14.45 

Tirsdag 6 13.15-14.15 

Torsdag 7 13.45-14.45 

 

På leksehjelp skal elevene arbeide selvstendig med lekser/skolearbeid. Lærerne har ansvaret 

for innholdet i leksene og assistenter gjennomfører leksehjelpen. Foresatte har ansvar for å 

påse at leksene gjøres til rett tid selv om barnet går på leksehjelp.  
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Elevrådet  
Gjennom elevrådet på Rødtvet skole får elevene anledning til å påvirke egen skolehverdag. 
De har regelmessige møter og skal ta opp saker i klassen. 
 
Koordinator for elevrådet er lærer Cecile Gihle. 

 
Skolemiljøutvalget (SMU) 
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de 
ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Rødtvet skole har inkludert SMU i Arbeidsmiljøutvalget 
med ca. 6 møter i året samt i Driftsstyret med møter minst to ganger i året. Da er elevenes 
fysiske og psykososiale arbeidsmiljø tema 
 

Når barn skader seg eller blir syke på skolen 
Ved sykdom og skade: Lærer avgjør i samråd med eleven om eleven må sendes hjem. Skolen 
varsler foresatte og gjør avtale om henting av eleven. Dersom det er nødvendig å komme 
raskt til lege/legevakt, sørger skolen for å få eleven dit. Foresatte møter da eleven der. 
 
Eventuelle utgifter til taxi eller legebesøk betales av foresatte. Utgiftene refunderes 
eventuelt av trygdekontoret. Skademelding skrives. 
 
Se også skolens beredskapsplan på skolens hjemmesider www.rodtvet.osloskolen.no  
 

Ulykkesforsikring 
Ulykkesforsikringen I Osloskolen er dekket i Oslo Forsikring AS.  
Alle barn og elever som deltar i kommunalt drevne virksomheter/aktiviteter som følger, er 
omfattet av forsikringen: 
Elever i: 

 grunnskolen inkl. spesialundervisning 

 videregående skole inkl. spesialundervisning 

 skolefritidsordningen inkl. aktiviteter 

 organisert av skolefritidsordningen 

 musikkskolen 
Når og hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder som hovedregel i den perioden barn/elever deltar i aktiviteter drevet 
av/i regi av Oslo kommune. Forsikringen gjelder også: 

 utenfor barnehagen/ skolens område når barn/elever deltar på arrangementer 
organisert av skolen/barnehagen, inklusive turer utenlands. 

 direkte reise til/fra hjem - skole/barnehage. 

 direkte reise til/fra aktiviteter - skole/barnehage e.l. 

 direkte reise til/fra hjem - aktiviteter I skolens regi utenfor skolens område ved 
skoledagens begynnelse/slutt. Barn som bor på barnehjem, internatskole eller 
fosterhjem er dekket hele døgnet. 

 

http://www.rodtvet.osloskolen.no/
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Forsikringen dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. 
Skader som følge av sykdom er ikke dekket.  
 
Når et skadetilfelle inntreffer, ta kontakt med skolen eller Aktivitetsskolen. 
Skademeldingsskjemaet skal fylles ut og sendes Oslo Forsikring AS. Småskader som ikke 
anses å medføre medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter utover egenandelen, skal 
ikke meldes på skademeldingsskjema.  
 
For ikke å miste retten til erstatning under ulykkesforsikringen, skal krav meldes til Oslo 
Forsikring AS innen ett år etter at skaden inntraff. 
 
Mer info på Oslo kommunes nettsider, Oslo Forsikring AS: 
https://www.opf.no/oslo-forsikring/ 
 
 

Opplysninger om barnet 

 

Flytting 
Det er viktig at skolen til enhver tid har riktig adresse og telefonnummer til den enkelte elev 
og foresatte. Det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å få tak i foresatte i løpet av 
kort tid. Adresse- og telefonendringer meldes til skolens kontor så fort som mulig. 
 

Fravær 
Dersom en elev er borte fra skolen skal du sende en sms til skolen til tlf.nr: 41716112 og 
skrive meldingen slik: ROD-klassetrinn-beskjed 
Alt fravær utover en dag skal det søkes om permisjon hvor rektor  fatter et vedtak. Det er 
ikke anledning til å søke permisjon for  mer enn 10 dager pr. skoleår. Skolen følger 
Osloskolens permisjonsreglement. 
 

Søknad om permisjon 
Skriftlig søknad om permisjon skal foreligge i god tid før fraværet. Dersom eleven er innvilget 
skolefri, plikter foresatte å sørge for at skolearbeidet blir fulgt opp. Skolen oppfordrer 
foresatte om å studere skoleruta og planlegge ferier ut fra denne.  Benytt vedlagte 
søknadsskjema ved ønske om permisjon.  

Bestemmelser om permisjon fra opplæringen for elevene er regulert gjennom 
opplæringsloven.  Søknad om skolefri stiles til rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark før 
forpliktende avtaler inngås. Rektor kan innvilge inntil to uker skolefri og kontaktlærer kan 
innvilge søknader på en dag.  

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:  

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 

veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett 

til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for 

retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan 

følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.  

https://www.opf.no/oslo-forsikring/
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Inntil 1 dag:     Kontaktlærer  Skrives i kontaktbok/meldingsbok/e-post 
 

2-10 dager:  Rektor   Søknad leveres til kontaktlærer 
       Kontaktlærer leverer til kontoret 
 

Vennligst fyll ut:  
        Dato:   /   - 
 
 

Elevens navn:________________________________________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________________________ 
 
Postnummer:________________________________________________________________ 
 
Klassetrinn:_________________________________________________________________ 
 
Født:_______________________________________________________________________ 
 
Søker om fri fra – til dato:______________________________________________________ 
 
Årsak/grunn: 
 

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift foresatte:___________________________________________ 
 
Søknad om permisjon 
Skriftlig søknad om permisjon skal foreligge i god tid før fraværet. Dersom eleven er innvilget skolefri, 
plikter foresatte å sørge for at skolearbeidet blir fulgt opp. Skolen oppfordrer foresatte om å studere 
skoleruta og planlegge ferier ut fra denne.  Benytt vedlagte søknadsskjema ved ønske om permisjon.  

Bestemmelser om permisjon fra opplæringen for elevene er regulert gjennom opplæringsloven.  
Søknad om skolefri stiles til rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark før forpliktende avtaler 
inngås. Rektor kan innvilge inntil to uker skolefri og kontaktlærer kan innvilge søknader på inntil tre 
dager.  

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:  
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 
veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett 
til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for 

SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNING 
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retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan 
følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. 


