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Spørsmål om utskrivning av en elev etter langvarig fravær - 

Stiftelsen Østerbo Videregående Skole 
 

Utdanningsdirektoratet viser til deres henvendelse datert 29. mars 2017, vedrørende 

utskrivning av elev etter langvarig fravær. 

 

Stiftelsen Østerbo Videregående Skole har tidligere stilt spørsmål om dette til Fylkesmannen 

i Østfold, og mener at svaret fra fylkesmannen og det som ble opplyst av VIGO på 

Utdanningsdirektoratets samling for friskolene 28. mars 2017 ikke samsvarer. 

 

Slik vi oppfatter det er spørsmålet om Østerbo vgs kan skrive til elever som har hatt 

sammenhengende fravær i flere måneder og opplyse om at dersom eleven ikke gir 

tilbakemelding innen en gitt dato, så legger skolen til grunn at eleven har valgt å slutte ved 

skolen. 

 

For offentlige skoler gjelder, slik det ble opplyst på friskolesamlingen, at det skal registreres 

en avbruddsdato på faget dersom eleven avbryter opplæringen i faget eller bytter over til et 

annet fag i løpet av skoleåret. Avbruddsdato oppdateres i VIGO kun dersom avbruddsdato 

avviker fra skoleårets sluttdato. 

 

Vi viser til Registreringshåndboken pkt. B05 Avbruddsdato på faget 

http://regbok.udir.no/35004/3344/35042-1014312.html 

 

Her står det også at dersom skolen sender brev til eleven på grunn av stort fravær i et 

enkelt fag, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på 

brevet, settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Fristen for 

tilbakemelding kan for eksempel være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet 

frem til vedkommende elev. 

 

Dersom eleven som slutter ved skolen har lovfestet rett til videregående opplæring etter 

opplæringsloven § 3-1 første, fjerde eller femte ledd, bør skolen ta kontakt med 

oppfølgingstjenesten i hjemfylket til eleven. 

 

Ved frittstående skoler er det styret som er skolens øverste organ og som har det 

overordnede ansvaret for driften av skolen. Styret skal se til at skolen blir drevet i samsvar 

med gjeldende lover og forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2. 

 

I merknader fra Innst.O. nr. 80 (2002-2003) til § 5-2 står det: 

 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre 

og representanten Simonsen, legger til grunn at styret har en varslingsplikt mht. når en 

elev ikke lenger regnes som elev ved skolen. I den forbindelse legger flertallet til 

http://regbok.udir.no/35004/3344/35042-1014312.html
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grunn at ved ulegitimert fravær som overstiger en måned, regnes eleven som 

sluttet.» (vår utheving) 

 

I Forbrukerombudets Veiledning for Privatskolers kontraktsvilkår står det blant annet 

følgende når det gjelder avbrudd/studentens oppsigelsesadgang: 

 
«Ved avbestilling både før og etter skolestart bør elevens økonomiske ansvar være begrenset til 

skolens faktiske økonomiske tap ved avmeldingen. Skolen har en tapsbegrensningsplikt. Ved f.eks. å 
ta inn nye studenter vil skolen kunne unngå å lide et økonomisk tap, eller iallfall begrense tapet. Men 
siden det ofte kan være vanskelig å fastsette skolens reelle økonomiske tap som følge av fragåelsen i 
hvert enkelt tilfelle, kan en løsning være å vilkårsfeste en form for normaltaps- erstatning ved 
avmelding på forskjellige tidspunkter. En slik ordning ivaretar hensynet til forutberegnelighet for 

elevene, samtidig som den reflekterer skolens tapsbegrensningsplikt.» 

 

Når det gjelder formkrav ved oppsigelse av skoleplass, skriver Forbrukerombudet blant 

annet: 

 
«Vårt utgangspunkt er derfor at skriftlig oppsigelse ikke skal være noe absolutt formkrav i 
skolekontrakter. Det kan være tilfeller der det er uomtvistet at avtalen er sagt opp på annen 
måte enn ved skriftlighet, og den oppsigende part kan da ikke bli møtt med at han ikke har fulgt 
spesielle formkrav. Dette gjelder selvfølgelig for begge parter. Bevisbyrden for at oppsigelsen har 
skjedd hviler imidlertid på den som påstår at han har sagt opp avtalen. Forbrukerombudet mener 
derfor at det må fremgå av vilkårene at oppsigelse bør skje skriftlig, men at skriftlighet ikke må være 

et ubetinget krav. (vår utheving) 
 
Motargumentet om at det i praksis kan oppstå problemer ved muntlig oppsigelse kan løses på 
følgende måte: Etter at en muntlig oppsigelse er mottatt, gis det en skriftlig bekreftelse på at plassen 

er sagt opp fra en bestemt dato. Bekreftelsen kan inneholde en presisering om at studenten eller dens 
foresatte må ta kontakt innen en angitt frist dersom oppsigelsen ikke skal være gjeldende. Denne 
fremgangsmåten må da gjenspeiles i vilkårene.» 

 

Selv om det i de tilfellene vi vurderer her heller ikke foreligger en muntlig oppsigelse, er det 

likevel mulig å trekke paralleller. Poenget er at også Forbrukerombudet foreslår den 

fremgangsmåten at den parten som ønsker å sikre notoritet i kontraktsforholdet utarbeider 

et skriftlig dokument og oversender dette til kontraktsparten med anmodning om å svare 

innen en gitt frist.  

 

Utdanningsdirektoratet vurderer det etter dette slik at en friskole kan skrive til elever som 

har hatt sammenhengende fravær i flere måneder og opplyse om at dersom eleven ikke gir 

tilbakemelding innen en gitt dato, så legger skolen til grunn at eleven har valgt å slutte ved 

skolen. For å ivareta hensynet til forutberegnelighet, er det viktig at tydelige bestemmelser 

om dette inntas i kontrakten skolen inngår med eleven/elevens foresatte. 

 

For ordens skyld minner vi i denne sammenheng om at videregående friskoler skal 

rapportere det faktiske elevtallet per 1. oktober og 1. april hvert skoleår til 

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet ser at det kan være hensiktsmessig for 

friskoler å avklare hvem som er elever på de forskjellige telletidspunktene, så det ikke blir 

rapportert inn elever som faktisk ikke er elever ved skolen. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Einar Simonsen Plahter Sine Lund Solheim 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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