STEINERSKOLEN I VESTFOLD
Furumoveien 2, 3142 Vestskogen, tlf: 33352200

SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKTIG UNDERVISNING
Elevens navn:…………………………………………..Født…………………………
Klasse:………………….Klasselærer:…………………………..……………………..
Tidsrom for søkt permisjon:…………………………….Antall dager:………………
Kort begrunnelse:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………..…………..
Det er bare anledning til å søke om fritak inntil 10 skoledager. Der foreldrene har delt foreldreansvar, må
begge underskrive. Dersom søknaden innvilges er det formelt sett foreldrenes / foresattes ansvar for det
eleven måtte tape av undervisning i permisjonstiden, jf. informasjon om fritak fra pliktig undervisning i
skolehåndboken.
Som følge av folketrygdloven § 21-4 tredje ledd gjør vi oppmerksom på at skolen har meldeplikt til NAV
lokal trygd når grunnskolens elever har utenlandsopphold grunnet skolefritak. Dette pålegget er innført av
NAV for å hindre feilutbetalinger av barnetrygd, som kun er knyttet til opphold i Norge utenom ordinære
ferier. (Gjelder altså ikke i skolens ferier.) Meldepliktskjema vil sendes av skolen til NAV etter gjeldende
pålegg.
……………
dato

…………………………………….
…………………………………….
foresattes underskrift 1
foresattes underskrift 2

------------------------Ikke skriv nedenfor, feltet brukes i skolens behandling av søknaden----------------------Søknaden er___________________________.
Begrunnelse: Viser til privatskolelova § 3-13 Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa, ”Når det
er forsvarleg, kan skolen etter søknad gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker.”
Fritaket er vurdert av klasselærer ved søknad om 1-3 dager og også av daglig leder ved søknad om 4-10
dager. Dersom det ikke foreligger særskilte individuelle grunner for å nekte eleven fritak vil fritak bli
innvilget. Følgende individuelle forhold om søkerens læringssituasjon er lagt til grunn for vedtaket:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Vedtaket kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev.
Klagen sendes til skolen. Skolen vurderer om vedtaket opprettholdes, hvis vedtaket opprettholdes
videresendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold. Etter forvaltningsloven § 18-19 har dere også rett til
innsyn i sakens dokumenter.
Vestskogen, den……………… v/ klasselærer……………………………………..….
v/ daglig leder………………………………………..

Originalen returneres hjemmet, én kopi arkiveres i elevmappen, loggføres elektronisk. Oppdatert TJ 181213.

