HÅNDTERING AV FRAVÆR UNDER
COVID-19 HØSTEN 2020
Elever og ansatte med luftveissymptomer:
• Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på
skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.
Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
• Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon
og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til
forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
• Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter
råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som
regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.
Når sykdom oppstår på skolen:
Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. På ungdomstrinnet og i
videregående opplæring inntil eleven er myndig, må foresatte varsles om at eleven er syk. Syke
elever bør om mulig ikke ta offentlig transport. Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et
eget rom eller ute der det ikke er andre elever. Den syke bør ta på munnbind dersom det ikke er
mulig å holde to meters avstand til andre

REGLER FOR ELEVFRAVÆR GYLDIG FRA 24. august til 31. oktober
§ 7. Midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og
kompetansebevis skoleåret 2020–2021
For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke
kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 39. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige
elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder tilsvarende for
dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9 og for dokumentasjonskravene i
økonomiforskrift til friskolelova § 4-2 og § 4-4.
Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på
vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-38 og § 3-45. Eleven
trenger ikke å dokumentere fraværet med legeerklæring. Elevene må likevel legge fram bekreftelse
fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding. Reglene i dette leddet gjelder
tilsvarende for reglene i forskrift til friskolelova § 3-38 og § 3-44.

HÅNDTERING PÅ KONGSBAKKEN:
1. Elever som må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok
til å gjøre skolearbeid må kontakte faglærer for å informere faglærer om fravær. Plan for
opplæring finner elevene på itslearning i planverktøyet. Lærer fører fravær men fjerner haka
– på vitnemål (skal ikke telles opp hverken på vitnemål eller som fagfravær).
2. Regelen over gjelder også elever som er hjemme i karantene, eleven melder fravær til
kontaktlærer.
3. Hvis eleven er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. Eleven må
levere melding fra foresatte, eller egenmelding dersom du er over 18 år, til kontaktlærer.
Lærer fører fravær men fjerner haka – på vitnemål (skal ikke telles opp hverken på vitnemål
eller som fagfravær).
4. Dersom det oppdages misbruk av denne retten vil eleven bli innkalt til samtale med
kontaktlærer og avdelingsleder.
5. Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i
risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på
opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med
behandlende lege.

