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Søknad om «Gule dager» for grunnskolen etter §3-40 i forskrift til Friskolelova. 
 
«Gule dager» er på denne skolen et utrykk for fravær som kan strykes i forbindelse med 
sykdom elle innvilget permisjon.  
 
 
«§ 3-40.Føring av fråvær i grunnskolen 
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje 
konverterast til dagar. 

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram 
dokumentasjon på årsaka til fråværet. 

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. 

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: 

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar 

b 
 
innvilga permisjon etter friskolelova § 3-13. 
 

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som 
dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen 
som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan 
fråvær strykast frå og med første fråværsdag.» 

 
 
 
Søknad: 
På grunn av dokumentert sykdom eller innvilget permisjon krever jeg at inntil 10 skoledager i 
løpet av skoleåret strykes som fravær. 
 
 
Navn______________________________________  Trinn_________________ 
 
 
D Det er tidligere levert legeattest/dokumentasjon for sykdom 
 
D Det er ikke tidligere levert attest/dokumentasjon for sykdom og det legges ved dette kravet 
 
 
Dato________________        Signatur____________________________________ 
 

 
 
 
F Fravær f.o.m. fjerde dagen strykes   
                        
F Fravær f.o.m. første dagen strykes.           
 
 
 
Dato_______________                            rektors signatur________________________                


