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20.02.22

Rett til politisk fravær for
ungdomsskoleelever
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drammen kommune skal i hovedsak innvilge søknader om permisjon for
politisk arbeid for elever på ungdomsskolen.
2. Det skal likevel gjøres en individuell vurdering av søknaden fra den enkelte
elev, da permisjon for politisk fravær må ses i sammenheng med samlet
fravær til eleven.

Fakta og vurdering
Fakta:

Vurdering:

• Alt fravær fra 8., 9. og 10. trinn skal føres på
vitnemålet.
• Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10
skoledager med fravær per skoleår, ikke skal føres
på vitnemålet.
• Det er bare hele dager med fravær som kan strykes
fra vitnemålet, ikke enkelttimer.
• Eleven kan også kreve at skolen legger ved en
begrunnelse på fraværet til vitnemålet.
• Elever i grunnskolen kan kreve å få strøket
dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
etter tredje dag, kronisk sykdom eller
funksjonshemming fra første dag eller innvilget
permisjon fra første dag.
• Dokumentert fravær vil si at eleven har fått
innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.

• Skolene kan innvilge permisjon for politisk arbeid
dersom eleven/foreldrene søker om permisjon for
dette, men kan ikke gå ut over regelverket i
opplæringsloven.
• Rådmannen vurderer at søknader om permisjon
som begrunnes i politisk arbeid, som hovedregel
skal innvilges av skolene.
• Ved at elevens søknad om fri/permisjon innvilges
på forhånd, før permisjonen gjennomføres, kan
elevene/foreldrene søke om at dette fraværet
strykes med inntil 10 dager per skoleår – til
sammen 30 dager i løpet av årene på
ungdomsskolen.
• Søknad om fri for politisk arbeid må vurderes i
forhold til annet fravær hos den enkelte elev.

Digitale enheter fra elevene på 10.trinn
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For skoleåret 2021-2022 vil alle elevene på 10.trinn få mulighet til å overta
egen digital enhet (pc) når de slutter på 10.trinn. Dersom elever ikke ønsker
å overta egen digital enhet, vil enheten inngå i kommunens rulleringsplan
for digitale enheter.
2. Fra og med skoleåret 2022-2023 vil de digitale enhetene fra elever som går
ut fra 10.trinn inngå i kommunens rulleringsplan for digitale enheter.
Elevene overtar ikke sin egen digitale enhet når de slutter i grunnskolen.

Fakta og vurdering
Fakta:
• Bærekraftig plan for digitale enheter – må
avklare etterbruk av pc på 10.trinn.
• Frem til nå – ulik praksis
• Restverdi (ca. 300 000 kr)
• Reservelager (behov: 50 enheter)
• Lisenskostnader privat eie (625 000 kr)
• Bærekraftig resirkulering – E-avfall
• Personvern og sikkerhet
• Økonomi
• Stipend for kjøp av pc til VGS

Vurdering:
• Riktig håndtering av avfall (11 800 enheter
per år)
• Strategi fra samfunnsdelen: «Legge til rette
for ombruk og redusert forbruk»
• Ikke ressurser til support etter 10.trinn
• Ingen garanti for livstid på pc etter 10.trinn
(brukt 3 år)
• Behov for pc etter 10.trinn kan ikke alene
forsvare at alle skal få med pc hjem etter
10.trinn

