SKJEMA 5.7.21 - Til bruk for elev 170418.

SØKNAD OM ORGANISERT STUDIEARBEID
Skjemaet brukes av elever som har aktivitet innenfor idrett, utøvende fag eller faglig fordypning som vil føre til
fravær fra ordinære undervisningstimer. Skjemaet kan også brukes av elever som gjennomfører individuell
elevutveksling, og elever med spesielle behov knyttet til helse og velferd. Utfylt skjema leveres i resepsjonen
etter at alle faglærere har signert senest 2 uker før første fraværsdag. For elever som er knyttet til idrettslag
med korte frister ved laguttak gjelder egne regler.
Utdrag fra ordensreglement for elever ved de videregående skolene i Møre og Romsdal fylke:
§15. Organisert studiearbeid og skuleadministrative gjeremål, som deltaking i elevråd eller fylkeselevråd med underliggjande utval,
etter avtale med faglærar eller rektor, skal ikkje førast som fråvær. Med organisert studiearbeid meiner ein den delen av opplæringa
der elevane etter avtale med skulen arbeider på eiga hand for å nå læreplanmåla. Studiearbeidet skal vere organisert eller tilrettelagt
av skulen i større eller mindre grad for klasser, grupper eller enkeltelevar.
§5.8. Utdrag
[…] Feriereiser skal reknast som fråvær og kan ikkje avtalast som organisert studiearbeid etter forskrifta §3-47.

Elev:

Klasse:

Jeg har behov for å være borte fra den ordinære undervisninga i følgende tidsrom:
Spesifikasjon av berørte fag finnes på neste side. Søknaden leveres etter at faglærer har signert søknaden.
Fra dato:

Til dato:

Vanligvis til samme tid på dagen hver uke følgende dager:
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Sammenhengende hele dager i det angitte tidsrommet.
Fraværet skyldes (sett kryss):
helse- eller velferdsgrunner.
ekskursjon eller studieopphold.
arbeid med faglig fordypning.
opptaksprøve til høyere utdanning.
organisert aktivitet innenfor idrett eller utøvende fag.
andre årsaker (spesifiseres nedenfor).
NB: Ikke skriv konfidensielle opplysninger her. Evt. legeattest kan leveres i lukket konvolutt.
Alle søknader som gjelder idrettslig fravær spesifiseres her.



Dokumentasjon er vedlagt her.

 Dokumentasjon er levert tidligere

Søknaden behandles ikke før dokumentasjonen foreligger.

Dato:

Underskrift av elev:

…………………………. (evt. foresatte når eleven er umyndig) ………………………………………………………………………………………………….

5

6

7

8

FAGLÆRERNES VURDERING AV SØKNADEN OM ORGANISERT STUDIEARBEID OG BESKRIVELSE AV DEN
FAGLIGE OPPFØLGINGA AV STUDIEARBEIDET:
Organisert
Fag:
studiearbeid
i faget kan
innvilges:

Beskrivelse av arbeid og
vurderingssituasjoner i fraværsperioden:

Lærerens signatur:









Ev. merknad fra kontaktlærer eller faglærer dersom organisert studiearbeid
frarådes:

Kontaktlærerens signatur:

BEHANDLING AV SØKNADEN (fylles ut av skolen):
SØKNADEN INNVILGES
SØKNADEN AVSLÅS
Ev. begrunnelse for avslag på søknaden om organisert studiearbeid:

FRAVÆRSFØRING
Organisert studiearbeid som er etablert med en egen avtale skal ikke føres som fravær i fraværsmodulen i SkoleArena og
føres ikke som fravær på vitnemålet. Eleven utfører skolearbeidet et annet sted enn på skolen.
FAGLIG OPPFØLGING
Ved organisert studiearbeid er det en forutsetning at lærere og elever har et nært samarbeid om arbeidsoppgaver og faglig
progresjon samt ev. innleveringsoppgaver via e-post eller Fronter i tida eleven ikke følger ordinær undervisning. Dette gjelder
både sammenhengende perioder og fast regelmessig studiearbeid i enkelte timer. Det forventes at eleven selv sørger for å
holde seg faglig oppdatert hele tida. Det skal gjøres avtale mellom faglærer og elev om at elever som ikke deltar i den
ordinære undervisninga deltar i skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner. Dersom eleven ikke følger opp sine forpliktelser
knyttet til det organiserte studiearbeidet, kan skolen annullere avtalen.

Ålesund,______________
dato
1.
2.

___________________________
ass. rektor

TIL BRUK FOR SKOLEN
Eleven leverer søknad til resepsjonen.
Kontoret sender kopi til elev, involverte faglærere og kontaktlærer. Original arkiveres i elevarkivet.
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