
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Morellbakken skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse:  Org.nr.: 998469635 
Morellbakken skole Morells vei 20   

 0487 OSLO   

  morellbakken@ude.oslo.kommune.no  
   morellbakken.osloskolen.no  

 

 

 

Søknad om permisjon fra opplæringen 

 
Elevens navn:    Fødselsdato:  

 

Årstrinn:    Klasse:  

 

Kontaktlærer:  

 

Foresattes navn:  

 

Adresse:  

 

Vi søker permisjon fra opplæringen på Morellbakken skole i tidsrommet:  

 

f.o.m:  t.o.m:  

 

Søknadsgrunn:  

 

 

 

 

Vi er kjent med at når en elev er innvilget permisjon plikter de foresatte å sørge for at barnet får den 

nødvendige opplæring i permisjonstiden. 

 

Oslo, dato 

 

__________________________ 

Foresattes underskrift 

 
Bystyret i Oslo har vedtatt retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen for elever i Osloskolen. På 

skolens hjemmeside/ Praktisk informasjon kan man se hvordan reglementet er utformet. Det kan også leses i sin 

helhet på Utdanningsetatens hjemmeside: Rundskriv 11/ 2014: "Oslostandard for permisjonssøknader". Der står 

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

veker. 

 Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt 

trossamfunns helligdager. Det er regulert i Opplæringsloven § 2-11. 

 I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. 

 

 I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges 

 Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen 

 Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som 

er oppført i skolens termin-/fagplaner 

 Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger 

 Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle 

arrangementer og markeringer som f.eks.;  

o politisk arbeid 

o organisasjonsarbeid 

o familiebegivenheter 

o idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå 

 

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.  

Søknad sendes kontaktlærer på e-post i god tid, helst 3 uker før permisjon ønskes. Kontaktlærer sender til 

rektor. 

http://www.bjornsletta.gs.oslo.no/filarkiv/images/Oslostandard_for_behandling_av_permisjonss_knader.pdf

