
Utskriving fra skolen 
(gjelder ved fravær over to uker)

Elevens navn: Født: Elev ved følgende skole: 

Til generell informasjon følger her utdrag av Opplæringslovens §2-1 som omhandler rett og plikt til 
grunnskoleopplæring:  

«Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med 
denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring 
eller gjennom anna, tilsvarande opplæring».  

Opplæringsloven åpner her for at opplæringsplikten kan oppfylles gjennom privat hjemmeundervisning. Når 
foreldre/foresatte skriver barnet sitt ut av skolen, overtar de hele opplæringsansvaret for barnet.  

Vi/jeg vil med melde fra til Gildeskål kommune at barnet mitt meldes ut av skolen i perioden: 

vil i perioden han/hun er utskrevet, motta grunnopplæring ved:

Offentlig skole. Skolens navn:

Privatskole. Skolens navn:

Hjemmeundervisning. Ansvarlig:

til

Begrunnelse:



Vitnemål og inntak til videregående skole: Ungdom som får privat hjemmeundervisning har ikke rett til ordinært 
vitnemål fra grunnskolen. Det er ikke mulig for ungdom å ta eksamen i fag på 10.årstrinn som privatist for å få 
karakterer og vitnemål, da det ikke finnes noen privatistordning i grunnskolen. Kommunen vil i stedet skrive ut en 
attest på at grunnskolen er fullført. Ved inntak til videregående skole, vil ungdom som har hatt privat 
hjemmeundervisning bli tatt inn på individuelt grunnlag. 

Tilsyn: Det er også viktig å merke seg at Opplæringslovens §14 – 2, som omhandler kommunalt tilsyn med privat 
opplæring i hjemmet: «Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, 
og kan og kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei 
krava lova her med foreskrifter stiller til heimeopplæringa, ikkje er oppfylte.»  

Du kan lese mer om privat hjemmeundervisning her: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/ 

Vi/Jeg bekrefter å ha lest ovenstående informasjon og vi overtar hele opplæringsansvaret for eleven i perioden 
han/hun er utskrevet fra skolen.  

Sted/Dato: _________________________________________________________________ 

Underskrift fra begge foresatte:  

__________________________________________________________________________ 

Dersom den ene forelderen har foreldreansvaret alene, skal det legges ved en bekreftelse på dette. 

Skjemaet kan fylles ut elektronisk, men fordi det krever underskrift av begge foresatte, må det sendes i papirformat 
til:
Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr. 
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