
 

Adresse:  Akersgt. 41 Internettsider: Tlfnr 24 15 50 00 
 0158 OSLO www.norsklektorlag.no Faksnr. 24 15 50 01 
   Lederens mobtlf. 913 27 691 
  E-post: Generalsekretærens mobtlf. 481 71 611 
  sekretariatet@norsklektorlag.no  
 
  Organisasjons.nr.: 879 495 512 

1

                                                                                                                        Oslo  21.05.10 
 
 
Utdanningsdirektoratet 
 
 
Høring om føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemål 
 
 
 
Vi viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 25.03.2010 
 
Innledning 
Norsk Lektorlag er enig i de vurderingene Utdanningsdirektoratet gir som bakgrunn for sine 
forslag til endringer i forskrift til Opplæringsloven om føring av fravær i videregående 
opplæring og krav til førstegangsvitnemål. 
 
Føring av fravær på vitnemålet 
Når det gjelder føring av fravær, betyr Utdanningsdirektoratets forslag en skjerping av gjeldende 
regler. Norsk Lektorlag støtter fullt ut en slik innskjerping av reglene. Det gjelder både forslaget 
om reduksjon av antall dager og kravet til dokumentasjon på fravær. 
Norsk Lektorlag vil understreke at fravær fra undervisning er fravær – uansett årsaken til 
fraværet, og at det faktum ikke endres av at eleven har en aktverdig grunn til det. Det er vel bare 
fravær som skyldes sykdom eller kroniske helseplager som det er rimelig å ”trekke fra” ut fra 
rettferdighetsgrunner. 
Fra Elevorganisasjonen er det kommet innvendinger mot dette forslaget med den begrunnelse at 
dette vil gjøre det vanskeligere for elever å drive politisk arbeid av ulik art. Norsk Lektorlag 
mener at elever som er politisk aktive eller driver andre former for aktiviteter som fører til stort 
fravær, selv kan og bør sørge for dokumentasjon av dette og legge det fram for eventuelle 
arbeidsgivere seinere. Dersom en elev har høyt fravær og dokumenterer at dette skyldes politisk 
aktivitet eller for eksempel innsats for Røde Kors , og samtidig har gode karakterer, vil dette 
dokumentere høy arbeidskapasitet og  dermed være en fordel for eleven. 
 
Endrede krav til førstegangsvitnemål 
Norsk Lektorlag støtter Utdanningsdirektoratets forslag om endring av krav til 
førstegangsvitnemål. Samtidig undrer vi oss noe over at dette forslaget ikke omfatter andre 
kulturaktiviteter, som for eksempel musikk, dans og drama. 
 
 
Med hilsen 
 
Gro E. Paulsen (sign.)                                                          Jon Sand (sign.) 
Leder                                                                                    Rådgiver 
Norsk Lektorlag                                                                   Norsk Lektorlag 
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