Melding om hjemmeopplæring for:
Elevens navn:
Skole:
Adresse
Hjemmeopplæringens tidsrom

Fra:

Fødselsdato
Årstrinn:
Postnummer:
Til:

Opplæringsloven § 2‐1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med
denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller
gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Opplæringsloven § 2‐11: Permisjon fra den pliktige opplæringa
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 foreldre sørger for nødvendig undervisning i
permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Retningslinjer for Melhus kommune vedrørende fravær for elev utover 10 dager
jamfør Opplæringsloven § 2‐11
Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den
enkelte elev permisjon i inntil to uker. Fravær ut over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolen.
Foresatte må da undertegne fastsatt skjema der ansvaret for opplæringen er avklart.
Elevens foresatte har ansvar for og må legitimere at barnet får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved
hjemmeopplæring. Skolen kan være behjelpelig med evt. alternativt opplegg for elevens opplæring.
Kommunen har plikt til å føre tilsyn med opplæringen. Dersom den ikke finner sted, kan kommunen kreve at
barnet går tilbake til skolen.

Plan for hjemmeopplæring: (Her beskrives planen, evt legg ved eget oppsett)
Jeg/vi er kjent med at vi overtar opplæringsansvaret for:
(elevens navn)_____________________________________ i det angitte tidsrommet.
Dato: ______________ Foresattes underskrift: ____________________________
Rektors godkjenning (godkjennes/ godkjennes ikke)

Begrunnelse for eventuell ikke godkjenning av plan for hjemmeopplæring:

Dato: ________________

Rektors underskrift: ________________

Telefon:
Epost: postmottak@ melhus.kommune.no
Organisasjonsnummer: 938726027

