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Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om videreføring av de midlertidige 

fraværsreglene i covid-19-forskriften for skolen. Høringen dreier seg om å forlenge det 

midlertidige unntak fra kravet om å dokumentere sykefravær i videregående opplæring med 

legeattest. I tillegg foreslår departementet at fravær av helsegrunner ikke skal føres på 

vitnemålet dette skoleåret.  De ønsker også å videreføre at fraværet Vg4-elever pådrar seg i 

forbindelse med gjennomføring av utsatt fag- og svenneprøve, skal regnes som dokumentert 

og ikke føres på vitnemålet. 

 

Utdanningsforbundet støttet de midlertidige endringene i fraværsreglene da de var på høring i 

august 2020. Vi støtter også den foreslåtte forlengelsen av de midlertidige reglene ut dette 

skoleåret. Samtidig understreker vi at det er tidkrevende og ressurskrevende for skolene å 

håndtere koronasituasjonen på en god måte. Pandemien fører til at flere elever enn ellers må 

være borte fra skolen fordi de har fått påvist covid-19, har covid-liknende symptomer eller må 

være i karantene som nærkontakter. Skolene og lærerne skal følge opp både elevene som er på 

skolen og elever som er fraværende. Dette er ressurskrevende.  Derfor er det avgjørende at 

sentrale myndigheter bevilger ekstra ressurser til de videregående skolene for at de skal kunne 

gi alle elever et godt og likeverdig tilbud i denne krevende situasjonen. 

 

Om endring av dokumentasjonskravet som gjelder i fraværsgrensa 

 

Utdanningsforbundet har støttet utprøving av en fraværsgrense i norsk videregående skole, og 

vi ser at grensa så langt har hatt mange av de intenderte effektene. Gitt den pågående 

koronaepidemien mener vi imidlertid at det vil være uforsvarlig å operere med krav om 

legeattest for at elever skal få dokumentert fravær ved sykdom. Derfor støtter vi at dette kravet 
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oppheves midlertidig ut skoleåret 2020/2021, i tråd med forslaget fra 

Kunnskapsdepartementet. 

 

I denne saken er det to hensyn som står mot hverandre: På den ene siden er det ønskelig å 

redusere elevfraværet til et minimum. På den andre siden er det avgjørende for å kontrollere 

smittespredning at elever holder seg borte fra skolen selv ved milde symptomer på korona-

smitte. Utfordringen er at dokumentasjonskravet i fraværsgrensa kan føre til at flere elever enn 

ellers kommer på skolen med milde forkjølelsessymptomer og andre milde symptomer på 

sykdom. Dette er ikke nødvendigvis dramatisk i en normalsituasjon, men under en pandemi vil 

det være svært uheldig og i ytterste konsekvens kunne gå utover sikkerheten til elever, lærere 

og deres familier. Resultatet kan bli at skolene må stenges helt eller delvis i perioder. Derfor 

mener Utdanningsforbundet at dokumentasjonskravet i fraværsgrensa bør justeres midlertidig 

ut året, i tråd med det Kunnskapsdepartementet foreslår i siste høringsnotat. 

  

Om endringer i reglene for føring av fravær på vitnemålet 

 

Utdanningsforbundet mener i tillegg vi bør videreføre den midlertidige ordningen der fravær 

av helsegrunner ikke føres på vitnemålet. Korona-pandemien kan føre til at enkelte elever får 

betydelig større fravær enn de ellers ville hatt. Det vil slå ut vilkårlig og ramme urettferdig 

dersom disse elevene får stort fravær på vitnemålet. Fraværet på vitnemålet spiller inn når 

elever søker jobb og læreplass, og det er viktig å sikre mest mulig like vilkår. 

 

Mulige negative konsekvenser av å videreføre midlertidige fraværsregler. 

 

Samtidig som Utdanningsforbundet støtter å videreføre justeringene i fraværsreglene, er vi 

svært bekymret for situasjonen knyttet til elevenes fravær. For det første er det 

bekymringsfullt å svekke ordninger som er ment å redusere fravær og sikre at elevene kommer 

på skolen. Det er en reell fare for at de foreslåtte endringene i seg selv kan føre til at flere 

elever er borte fra skolen. Gitt at vi står i en pandemi der smittevern er øverste prioritet, ser vi 

likevel ikke andre alternativer enn endringene departementet foreslår. 

 

For det andre kan økt fravær på grunn av covid-19 føre til dårligere læring og i verste fall til at 

elever faller fra og ikke får vitnemål. For å redusere denne risikoen er det avgjørende at 

skolene er i stand til å følge opp elever i faresonen, og at de kan tilby hjemmeopplæring til 

elever med langvarig fravær. Dette fordrer imidlertid at skolene har tilstrekkelig ressurser. Vi 

er svært bekymret for at skolene verken har ressurser eller kapasitet til å ivareta dette på en 

god nok måte i dag. Vi ber regjeringen være oppmerksom på dette og sikre at skolene har 

tilstrekkelig ressurser til å følge opp alle elever, spesielt de mest sårbare. 

     

Må unntaksreglene for fravær forlenges ut hele skoleåret? 

 

Det er gode argumenter for å forlenge unntaksreglene for fravær ut hele inneværende skoleår 

snarere enn å satse på en kortere forlenging. For det første har pandemien allerede ført til en 

rekke endringer og tilpasninger i skolesektoren. I denne ustabile situasjonen er det viktig å 

skape arbeidsro og forutsigbarhet for skoler og lærere, i hvert fall så langt det lar seg gjøre. 

Det er heller ikke noe som tyder på at koronasituasjonen skal normaliseres med det første slik 

at det blir praktisk mulig å oppheve unntaksbestemmelsene. Per 27. oktober 2020 er det 

snarere grunn til å frykte en forverring, og at vi er på vei inn i en periode med mer elevfravær 

som skyldes koronasmitte, karantene eller covid-liknende symptomer. På den andre siden må 
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vi ta høyde for at situasjonen kan endre seg drastisk dersom det blir utviklet en effektiv 

vaksine og det blir mulig å vaksinere store deler av befolkningen våren 2021. I en slik 

situasjon kan det vurderes på nytt om det vil være hensiktsmessig å oppheve de midlertidige 

unntakene og praktisere normale fraværsordninger ut skoleåret. 

 

Om endringer i fraværsføring for elever som tar utsatt fag- og svenneprøve samtidig 

med at de er elever på vg4 påbygg 

 

Utdanningsforbundet mener at elever som fikk sin fag- og svenneprøve utsatt på grunn av 

covid-19 i vår, og som må gjennomføre utsatt prøve mens de tar vg4 påbygg, ikke bør få 

fravær i tiden de er borte fra undervisningen for å gjennomføre den utsatte prøven. Denne 

bestemmelsen bør også gjelde etter 1. november, selv om det i utgangspunktet bare er elever 

som har avlagt fagprøve før denne datoen som har rett på inntak til vg4 påbygg. Vi må ta 

høyde for at pandemien har komplisert en rekke sider ved elevenes opplæring de siste åtte 

månedene. I en slik situasjon vil det være uheldig om elever mister retten til utdanningen de 

trenger. Slik Utdanningsforbundet ser det, er det mange elever som uforskyldt har havnet i en 

vanskelig situasjon, og de bør, så langt det lar seg gjøre, få tilrettelagt opplæringen slik at de 

kan gjennomføre fag- og svenneprøven uten at det går utover opplæringen på vg4-påbygg. 

 

Om situasjonen til elever som tar vg3 alternativ fagopplæring 

 

Utdanningsforbundet mener at det i denne sammenhengen er grunn til å følge spesielt med på 

situasjonen til elever som tar vg3 alternativ fagopplæring i skole. Det er grunn til å frykte at 

justerte fraværsregler kan få uheldige konsekvenser for denne elevgruppa. De har ikke 

standpunktkarakterer som andre elever. Når det ikke lenger skal føres fravær på vitnemålet, 

forsvinner en av få gjenværende kontrollmekanismer for at elevene skal møte på skolen.  

Denne elevgruppa har også mye av opplæringen sin i form av praksis i bedrift. Pandemien kan 

føre til at det blir vanskeligere å gjennomføre praksisopplæringen etter planen. Dersom 

praksisopplæring skulle falle bort, kan det bli krevende å tilby opplæring av tilstrekkelig god 

kvalitet. Det vil også øke behovet for lærerressurser og andre ressurser som kan sikre god 

opplæring. Slik vi ser det, er det viktig at regjeringen er spesielt oppmerksom på denne 

situasjonen. 

 

Mer om oppfølging av elever som ikke kan møte på skolen 

 

I høringsnotatet fra august 2020 beskrev departementet skolenes plikt til å følge opp elever 

som periodevis eller permanent ikke kan møte på skolen i den pågående pandemien. 

Utdanningsforbundet mener dette er et svært viktig punkt. Selv om det er ønskelig at mest 

mulig av elevenes opplæring skal foregå på skolen, må vi være forberedt på at det i en periode 

framover kan bli nødvendig at skolene tilbyr enkelte elever en kombinasjon av opplæring på 

skole og opplæring hjemme. Dette gjelder ikke minst elever som må holde seg hjemme over 

tid, enten fordi de har fått påvist smitte eller fordi de er i karantene på grunn av mistanke om at 

de er smittet, for eksempel fordi de har hatt nærkontakt med en smittet. I tillegg vil enkelte 

elever måtte holde seg borte fra skolen over lengre perioder, fordi de selv tilhører 

høyrisikogruppene for sykdommen eller fordi de har personer i husholdningen som gjør det.  

 

I denne situasjonen er det viktig å legge til rette for at elever som ikke kan møte på skolen, 

fortsatt kan få et godt pedagogisk tilbud. I motsatt fall risikerer vi at mange elever går glipp av 

verdifull opplæring. De elevene som i utgangspunktet er mest sårbare, vil også være mest 
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utsatt for negative konsekvenser av fysisk fravær fra skolen og et svekket opplæringstilbud. 

Det er ressursmessig krevende for skolene å gi opplæring på ulike arenaer samtidig. 

Utdanningsforbundet mener derfor a koronasituasjonen generelt og de konkrete endringene 

som er skissert i høringsnotatet, vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for 

skolene og fylkene. Regjeringen må ta hensyn til dette. I motsatt fall risikerer vi at 

opplæringen blir dårligere og at elever ikke får den utdanningen de ellers kunne fått og i verste 

fall faller ut av videregående. 

 

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene 

 

Utdanningsforbundet uenige i at de foreslåtte endringene ikke vil ha økonomiske og 

administrative konsekvenser. Tvert imot mener vi at endringer i fraværsreglene må 

kompenseres med tettere oppfølging av elevene for å hindre økt fravær og frafall. I tillegg må 

vi være klar over at det krever ekstra ressurser å tilby opplæring til elever både på skolen og 

hjemme samtidig. Dette kommer på toppen av en situasjon der skolene og fylkene har økte 

utgifter knytta til smittevern. I tillegg må vi ta høyde for økt sykefravær fordi lærere blir 

smittet, må i karantene eller må holde seg hjemme med symptomer som gir grunn til å 

mistenke smitte. 

 

I denne situasjonen er det helt avgjørende at de videregående skolene får tilført ekstra 

ressurser for å kunne gi elevene det pedagogiske tilbudet de har krav på. Hvis ikke risikerer vi 

et svekket opplæringstilbud for alle elever skolen, og at de mest sårbare faller fra. Barn og 

unge har allerede betalt en høy pris for pandemien, og en varig svekkelse av tilbudet framover 

er det siste vi trenger nå. Utdanningsforbundet forventer derfor at regjeringen foretar en 

grundig analyse av ressursbehovet i skolen som følge av covid-19, inkludert en kartlegging av 

hvilke konkrete ekstrautgifter pandemien har påført skoler, kommuner og fylkeskommuner. 

Deretter må regjeringen tilføre sektoren de midlene som trengs for å opprettholde et forsvarlig 

opplæringstilbud for alle barn og unge gjennom pandemien. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Milena Adam Martin Minken 

Seksjonsleder seniorrådgiver 
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