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Til foresatte med elever på Bygdøy skole     12. juni 2013 

 

PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN 

 

Oslo kommune innfører ny standard for behandling av søknader om permisjon fra 

grunnskoleopplæringen i Oslo. Formålet med Oslostandarden er å sikre likebehandling av søknader om 

permisjon i Grunnskolen i Oslo, og å redusere omfanget av fravær. Alle Osloskoler må følge denne. Vi 

har lagt ut hele Oslostandarden på skolens hjemmeside.  

 

Bygdøy skole har lenge hatt en liberal praksis til permisjoner. Med bakgrunn i Oslo kommunes føringer, 

blir det slutt på det fra 01.08.13. Vi gjør oppmerksom på at elever har fri fra skolen 175 dager, og går på 

skolen i 190 dager. 

 

Før det søkes permisjon for eleven, er det viktig at disse punktene er tatt hensyn til: 

 

 Det kan ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av  

 Statlige kartleggingsprøver 

 Nasjonale prøver 

 Osloprøver 

 

 Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter.  

 

 Skolen skal først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for 

en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Momenter ved forsvarlighets-vurdering er blant annet 

 Elevens prestasjoner på skolen 

 Skolens undervisningsopplegg i perioden 

 Elevens permisjonshistorikk 

 

 Det innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall 

eller begravelser 

 

 Det kan innvilges permisjon når elever er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse 

som f.eks. NM, EM eller VM. Det skal ikke gis permisjon til samlinger eller treninger, men kun til 

selve konkurransedagen/dagene. 

 

Søknader om fri skal, som tidligere, sendes som egen søknad med begrunnelse og eventuelt 

dokumentasjon. Søknad kan sendes skolens e-postmottak eller til rektor. Kontaktlærere har ikke lenger 

anledning til å gi fri.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

      

Svein G. Olsen      

Rektor        


