Søknad om permisjon 2018-2019:

skal leverast i
linjepostkasse på kontoret seinast to dagar før permisjon
_____________________________________
Namn elev

linje

Sjekk info bak på arket for rutinar!

søkjer permisjon frå undervisninga frå og med dato
… og møter til undervisning frå og med

dato

kl
kl

Beskriv kvifor du søkjer om permisjon

_____
Eleven si underskrift

Kommentar frå lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor:

Svar på permisjonssøknad
Permisjon godkjent; det blir ikkje ført fråvær
Permisjon godkjent; det blir ført fråvær
Avslag / permisjon er ikkje godkjent

Voss Folkehøgskule

_____________________________________
Lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor

Permisjon og fråvær ved Voss Folkehøgskule – retningslinjer
Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og alle aktivitetar i skulen sin
regi. Skulen må registrere alt fråvær.
Frå Ordensreglane: § 3.1 Fråvær
Fråvær frå skuleopplegget må avtalast på førehand. Permisjon blir gitt etter
søknad. Søknad om permisjon skal leverast på eige skjema til linelærar/faglærar
minimum to dagar før permisjonen skal avviklast.
Eigenmelding ved sjukdom blir akseptert ved fråvær på inntil tre dagar inntil fire
gonger under skuleåret. Sjukefråvær utover dette må dokumenterast med
legeerklæring som skal leverast til internatleiar så raskt som mogleg. Er fråværet
dokumentert like etter sjukdomsperioden vises ikkje dette på vitnemålet.
Sjukefråvær skal meldast til faglærar før morgonsamling den dagen eleven er
sjuk pr. telefon/sms/anna, eller dersom dette ikkje fører fram, skal det meldast
til internatleiar pr telefon/sms. Dersom melding ikkje blir mottatt av
lærar/internatleiar innan fastsett tid blir fråværet rekna som ulegitimert fråvær
dersom ikkje den sjuke har vore forhindra frå å melde ifrå.
Rektor kan godkjenna inntil 15 dagar permisjon utan at det vert registrert som
fråvær; sjå pkt. a) – j) under. Dokumentasjonen legger du ved søknaden, og
gjeld for:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Arbeid som tillitsvalt i landsdekkjande organisasjonar
Lovpålagde oppmøte (sesjon o.l.)
Organisert hjelpearbeid
Langvarig og kronisk sjukdom
Utsett eksamen; 2 lesedagar + 1 reisedag (f eks utsett prøve VGS)
Offisielle prøver
Yrkesorientering/opptaksprøve til vidare utdanning/jobbsøking, inntil 1
dag godkjennast
h) Seminar for elevar som er med i lokalt kulturliv
i) Velferdspermisjon i inntil 3 dagar ved alvorleg sjukdom eller dødsfall i
nær familie eller andre som står deg nær
j) Spesielt fråvær med fagleg/kulturell/samfunnsnyttig profil
I tillegg vil dokumentert fråvær ved sjukdom og helsetjenester der det ikkje lar
seg gjere å få time utanfor undervisningstida bli rekna som godkjent fråvær som
ikkje kjem på vitnemålet. Fråvær ut over dette vert sett på som ugyldig. Gjentek
fråværet seg vil du bli kalla inn til samtale og skuleplassen blir vurdert.
Frå Ordensreglane: § 8.1 Disiplinære reaksjonar
Ulegitimert fråvær, jf. § 3.1, kan medføre munnleg eller skriftleg åtvaring og
utestenging frå undervisning eller andre arrangement. Ulegitimert fråvær utover
5% av dei til einkvar tid gjennomførte undervisningstimar, kan føre til permanent
utvisning/tap av skoleplass.
NB!

Nokre elevar er her på spesielle vilkår og har derfor andre reglar.

