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ORIENTERING OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN I PRIVAT 
GRUNNSKOLE 
 
Lov om permisjon fra undervisningen i private grunnskoler er regulert i friskolelova og 
opplæringslova: 
 
 
Friskolelova § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa 

Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i 
inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om 
permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans. 
 
Opplæringsloven § 2-11 andre ledd har i tillegg følgende formulering vedr. elever 
som søkes fri fra opplæringen: 

 Det er et vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i 
permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga 
etter at permisjonstida er ute. 
 

Å få permisjon fra undervisningen er ikke en rettighet etter opplæringslovens § 2-11, 
men etter søknad kan skolen altså innvilge inntil to uker når skolen finner det 
forsvarlig.  
 
Avgjørelsesmyndigheten er delegert til rektor ved skolen. Ved fravær inntil en dag har 
rektor delegert vedtaksmyndigheten til kontaktlærer. Delegeringen forutsetter bruk av 
dette skjemaet og arkivering på elevmappen. 
 
Det er ikke skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt. (jf. Opplæringslova § 2-1) Det 
innebærer at dersom foresatte i perioder velger ikke å la skolen ta hånd om 
opplæringen, må de selv ta ansvar for denne. 
 
Når søknader om permisjon skal vurderes, må det tas hensyn til den enkelte elev og 
vurdere om eleven med dette får en forsvarlig grunnskoleopplæring. Som et ledd i 
vurderingen, må det ved flere dagers permisjon legges vekt på om eleven får 
undervisning i permisjonstiden. 
 
Det kan ikke gis permisjon utover to uker, Dersom foreldre ønsker å ta eleven ut for 
en lengre sammenhengende periode enn to uker, må dette sees på som privat 
undervisning, jfr § 2-13. Eleven blir med dette utskrevet fra skolen som elev, og 
foreldrene har det fulle ansvaret. Skolen skal imidlertid ha tilsyn med den private 
undervisningen etter § 14-2. 
 
Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få 
erstattet senere. 
 
 


