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Representantforslag 86 S  (2015 – 2016)    HØRING 26.05.2016 
26.05.2016 har Skolenes landsforbund forbundsstyremøte samtidig som det er uvisst 

hvordan meklingen i statsoppgjøret avrundes. Vi beklager at vi ikke samtidig har 

kapasitet til å møte fram på høringen vedr SVs forslag om å oppheve forskriften om 

fraværsgrense. Dette er ikke et uttrykk for at vi synes saken er lite viktig eller vrien å 

ta standpunkt til. 

 

Skolenes landsforbund ønsker derfor å gi et kort skriftlig innspill til komiteens 

medlemmer: 

 Skolenes landsforbund mener at forskriftsendringen vil kunne gi så vidt store 

konsekvenser for mange elevgrupper at vi mener det er bra at endringen skal 

behandles i stortinget. 

 Vi oppfatter at det er bred politisk enighet om at en av de største utfordringene 

vi i fellesskap har, er å etablere ordninger som bedre fanger opp elever slik at 

frafallet blir betraktelig redusert. SLs medlemmer i videregående skole er 

tydelige på at ordninger som bygger på tillit og god dialog mellom ansatte fra 

skolen (kontaktlærer, rådgiver, miljøarbeider osv) og elevene er et must for å 

fange opp de mange og varierte årsakene til at elever uteblir fra undervisning. 

Vår erfaring er at det finnes mange gode eksempler fra både skoler, kommuner 

og fylkeskommuner som har innført strukturerte oppfølgingstiltak som har ført 

til betydelig nedgang i elevers fravær. Disse eksemplene viser at det er god 

effekt å ta elevene og de ansatte med på råd om praktiseringen av gode 

ordninger. 

 Vi får klare meldinger om at innføring av en absolutt fraværsgrense vil gripe 

inn i disse ordningene på en svært negativ måte spesielt for de mest sårbare 

elevene. 

 Skolenes landsforbund håper at et flertall av partiene på stortinget støtter 

forslaget slik det er utformet idet det nettopp har i seg at regjeringen bes om å 

gå «i dialog med sektoren og utarbeide et nytt regelverk for fravær». Skal dette 

gi mening må selvsagt også forskriften om fraværsgrense på ti prosent 

oppheves. 

 

 Med vennlig hilsen for Skolenes landsforbund 

Anne Finborud, leder 
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