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Svarbrev - Forespørsel om endring av regelverk for føring av fravær ved
besøk hos skolehelsetjenesten.
Departementet viser til deres brev datert 22.11.2017 vedrørende ønske om regelendring for
fravær knyttet til besøk hos skolehelsetjenesten. Departementet beklager at svar på
henvendelsen har tatt noe tid.
Når det gjelder gjeldende rett viser departementet til tolkingsuttalelsen fra
Utdanningsdirekoratet som dere la ved deres brev. Departementet har ingen bemerkninger til
gjeldende rett utover det direktoratet skriver i sin uttalelse 15.02.2017.
De endringer dere har foreslått krever forskriftsendring. Deres ønske om at departementet i
første omgang sender ut en presisering ihht deres forslag om endringer, vil derfor ikke kunne
la seg gjøre. Departementet er imidlertid opptatt av å sikre en god og tilgjengelig
helsetjeneste for alle elever og vil derfor ta med de innspill dere har kommet med i arbeidet
med vurdering av eventuelle behov for regelendringer.
Det arbeides nå med evaluering av reglene for fraværsgrensen (som ble innført i 2016 og
fremkommer av forskrift til opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd). Sluttrapport etter evalueringen
skal leveres høsten 2019. Da reglene for fraværsgrensen og de øvrige fraværsreglene hører
naturlig sammen, ser departementet det som hensiktsmessig at det gjøres en samlet
vurdering av reglene for fravær og fraværsgrense etter at nevnte sluttrapport foreligger
høsten 2019.
Departementet vil igjen takke for innspill, og vi vil ta med oss dette videre i det nevnte
regelverksarbeidet som gjøres høsten 2019.
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