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Beskrivelse Kategori

Fravær eller
ikke

TS

Til stede

Til stede
Kan benyttes direkte, men når en uke fullføres settes fraværskoden automatisk til
TS.
Brukes også på fravær som følger av en rettighet eleven har etter opplæringsloven:
·
rådgivning på skolen
·
møte med PP-tjenesten
·
organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
·
elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
·
avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
Anbefales at man skriver inn en kommentar på årsak til fraværet basert på
ovennevnte liste

IUG

Ingen undervisning gitt

Ikke fravær

Brukes for å registrere at eleven har møtt i tilfeller der skolen ikke har gitt
undervisning.

TFU

Tellende fravær udokumentert
Brukes når en elev ikke har noen grunn eller ikke leverer noe som helst. Teller mot
10%-regelen og kan bidra til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

UÅ

Ukjent årsak
Man vet ikke hva årsak til fravær for elev. Kontaktlærer må endre denne til rett
kode når man har fått snakket med elev.

TFG

Tellende fravær dokumentert
Brukes når elev kommer med gyldig dokumentasjon i tråd med kravene knyttet til
fraværsgrensa. Eks bekreftelse fra lege, begravelse etc. Må skje innen 10 virkedager
fra fraværet har vært. Teller ikke mot fraværsgrensa, teller ikke mot karakter i
orden eller oppførsel.

ITF

Ikke tellende fravær ihht forskrift
Brukes ved søknad om fratrekk på inntil 10 dager jmf fOLL §3-47 (helse- og
velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt
oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå,
religiøs høytid). Elev søker om dette på slutten av skoleåret og er selv ansvarlig for
at nødvendig dokumentasjon legges ved søknad.
Koden skal ikke benyttes av fag-/kontaktlærer underveis i skoleåret.
Totalt antall dager elev kan søke om fratrekk er 10 dager.

TFE
(ny kode)

Tellende fravær egenmelding
Brukes når elev leverer kun egenmelding eller ved annet godkjent dokumentert
fravær som ikke kan trekkes fra fraværsgrensa. Kan ikke trekkes fra 10%, men
regnes som gyldig dokumentasjon ifbm vurdering av ordens eller atferdskarakter .

Eks:
-

Kjøretimer med dokumentasjon = TFE, uten dokumentasjon = TFU
Hospitering i regi av skolen = TS – med evt. kommentar
Ekskursjoner i regi av skolen = TS – med evt. kommentar
Skoleturnering i regi av skolen = TS- med evt. Kommentar
Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant = TS – med kommentar

Fravær tellende på
vitnemål og
fraværsgrensa.
Fravær tellende på
vitnemål og
fraværsgrensa.
Fravær tellende på
vitnemål, ikke
tellende på
fraværsgrensa og
orden/ oppførsel
Fravær ikke
tellende på
vitnemål

Fravær tellende på
vitnemål og
fraværsgrensa,
ikke tellende på
orden/oppførsel

Fraværskoder i It’s Learning – eksamen og opptaksprøver til høyere utdanning

Lesedag ja/nei?

Fraværskode
lesedag

Fraværskode
eksamensdag

Eleveksamen vår

Ja.
1 lesedag pr eksamen.
Ikke lesedag dersom eksamen er på
mandag. Ikke lesedag i tillegg til
forberedelsesdag.

TS

TS

Utsatt/særskilt
eksamen høst

Ja.
1 lesedag pr eksamen.
Ikke lesedag dersom eksamen er på
mandag.

TS

TS

Skriftlig
privatisteksamen
avtalt med skole

Ja.
1 lesedag pr eksamen. Ikke lesedag
dersom eksamen er på mandag.

TS

TS

Muntlig
privatisteksamen
avtalt med skole

Ja.
Lesedag samme dag som eksamen
på ettermiddag.

-

TS

Skriftlig
privatisteksamen
forbedring/eget
initiativ

Ja.
1 lesedag pr eksamen.
Ikke lesedag dersom eksamen er på
mandag.

TFG

TFG

Muntlig
privatisteksamen
forbedring/eget
initiativ

Ja.
Lesedag samme dag som eksamen
på ettermiddag.

-

TFG

Opptaksprøver
høyere utdanning
og folkehøyskoler

Fraværskode
opptaksprøver
TS

Med unntak av eleveksamen om våren må eleven søke om fri fra opplæringen, med nødvendig
dokumentasjon, senest 14 dager på forhånd. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside.

