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Høringssvar – føring av fravær på vitnemålet og krav til 
førstegangsvitnemål  
 
Unge funksjonshemmede viser til høring publisert på utdanningsdirektoratets nettside. Dette 
høringssvaret tar for seg forholdene rundt føring av fravær.    
 
Det er tydelig for Unge funksjonshemmede at dette forslaget kan slå uheldig ut for elever med kroniske 
sykdommer og funksjonsnedsettelser.  
 
Forslaget innebær en reduksjon av antall dager en elev rettmessig kan få strøket fra vitnemålet etter 
visse lovbestemte kriterier og at kun fraværsdager fra og med fjerde dag kan strykes fra vitnemålet. 
Premissen for disse endringer er tilsynelatende et ønske om å redusere frafallet i videregående skole, 
gjennom en reduksjon av fraværet. Unge funksjonshemmede mener at denne tilnærmingen slår feil ut, 
og at man i stedet bør se på tilretteleggings- og tilpasningstiltak for å sikre at elever kommer seg 
gjennom utdanningen.    
 
Det å være funksjonshemmet eller ha en kronisk sykdom kan ha store innvirkninger på hverdagen, og 
kan ofte bety at en har sykehusinnleggelser av langere eller kortere karakter, dårlige dager med 
smerte, slapphet eller lignende. Eksempelvis er elever med kraftig allergi, revmatisk sykdommer eller 
migrene grupper som kan komme i situasjoner der de har av og til ikke klare å gjennomføre en hel 
skoledag. Det er derfor Unge funksjonshemmedes opplevelse at det er viktigere å sikre god 
tilrettelegging enn å telle antall dager eleven ikke er på skolen.    
 
Samtidig blir faktisk også funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer rammet av influensa og 
lignende. Hvilket i praksis betyr i at helsetilstanden til ungdommer i denne gruppe kommer på toppen 
av det gjennomsnittlige sykefravær. Noe som Unge funksjonshemmede mener er svært uheldig og som 
vi antar er i strid med intensjonen i forslaget, noe som også har blitt signalisert fra statsråden.  
 
Unge funksjonshemmede mener at formuleringen som gir elever rett til å stryke fraværsdager grunnet 
sykdom fra og med fjerde dag må omformuleres, slik at elever med funksjonshemming eller kronisk 
sykdom får mulighet til å stryke fravær fra og med første dag. I praksis vil vi anbefale at det tilføyes 
følgende nye ledd til §§ 3-41 og 3-47 ”Ved dokumentert risiko for høyere fravær grunnet 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag”. 
 
Unge funksjonshemmede mener videre at antallet av dager som kan strykes fra vitnemålet 
opprettholdes med 14 dager, men at kravet til dokumentasjon eventuelt kan skjerpes.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Martin Kaasgaard 
Generalsekretær  
Unge funksjonshemmede 
48602511 // martin@ungfunk.no  
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