
  
 Unntatt offentlighet  

Ofl. §13, Fvl. §13, Ofl. §12 

 
 Til rektor ved _________________________________ skole  

 

 

Søknad om permisjon fra undervisning 

Elevens navn Klasse Lærer 

 
 

  

 

 
 Det søkes om permisjon fra undervisning for å delta på terapisvømming. Terapisvømmingen går 

over 15 uker hvert halvår 

Det søkes for følgende periode(r) 

   Høsten  

  Årstall 

   Våren  

   Årstall 

 

Begrunnelse for søknaden 

Barnet er anbefalt deltakelse på terapisvømming av fysioterapeut. Terapisvømmingen er en 
fysioterapimetode som benyttes til personer med motorisk funksjonsforstyrrelse. Treningen 
defineres som medisinsk behandling 
 
 
 

 

Jeg/vi er kjent med at terapisvømmingen ikke er en del av opplæringen og forstår at elevene derfor  

ikke er dekket av den obligatoriske elevforsikringen. 

Jeg/vi er kjent med gjeldende retningslinjer for å gi elevene permisjon(neste side). 

 
 ______________                   _____________           _______________________________________  
Sted                                                                         dato                                                               underskrift foresatt 

 



Retningslinjer for å gi permisjon fra undervisning  
Det skal sendes skriftlig begrunnet søknad om permisjon fra undervisning til elevens skole i god tid. 
Rektor besvarer søknaden skriftlig i henhold til gjeldende retningslinjer. Rektors svar er et 
enkeltvedtak. Vedtaket kan ankes. Klagen må fremmes senest tre uker etter at melding om vedtaket 
er mottatt. Klagen må begrunnes og underskrives. Klagen stiles til skolesjefen, og sendes via skolens 
rektor.  
 
Opplæringslova § 2-11:  
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte 
frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. 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.  
 

• Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere. 
 

• Det er ikke er tillatt å gi permisjon ut over to uker.  
 

• Å få permisjon fra undervisningen er ikke en rettighet etter opplæringslova § 2-11 første ledd, 
men etter § 2-11 andre ledd gis det en rettighet når visse vilkår er oppfylt.  

 

• Søknader om permisjon både etter første og andre ledd i § 2-11 er enkeltvedtak med 
klageadgang, og behandles etter reglene for forvaltningsloven. Klagen må være begrunnet og 
skriftlig, og rettes til Lillehammer kommune v/skolesjefen innen tre uker fra den dagen brevet 
mottas. Eventuelle klager vil bli behandlet av Fylkesmannen i Oppland som er øverste 
klageinstans.  

 

• Forutsetningen for å gi fri etter første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. 
Når dette skal vurderes, vurderes det om eleven med dette får en forsvarlig 
grunnskoleopplæring. Som et ledd i vurderingen legges det vekt på om eleven får undervisning i 
permisjonstida.  

 

• Krav til foreldrene om undervisning gjelder kun i § 2-11 andre ledd. Det er ikke et absolutt krav 
om slik undervisning ved § 2-11 første ledd, så her vil hver enkelt søknad vurderes.  

 


