
Senterungdommen vil fjerne fraværsgrensa! 1 

Fraværsgrensa på videregående skole er på ingen måte gunstig. Elever er stressa 2 

for å få for mye fravær og det øker prestasjonsangsten enda mer enn nødvendig. 3 

Dessuten er det meningsløst at man skal kunne stå i fare for å ikke få vurdering i et 4 

fag fordi man har vært borte fra skolen i et par dager der det tilfeldigvis var det 5 

samme faget som stod på planen. For eksempel har mange videregående skoler 6 

fagdag en dag i uka. Da vil man etter kun to fraværende fredager med samme fag ha 7 

krysset fraværsgrensa. Da har man ikke lenger krav på å få vurdering i faget selv om 8 

man har levert inn alle oppgaver og hatt alle prøver. 9 

Etter koronafravær mistet sin funksjon da det nye skoleåret startet i august har det 10 

blitt vanskelig for elever på videregående. Elever som kan være smittebærere 11 

kommer på skolen med symptomer. De kommer på skolen fordi de ikke vil ha 12 

ugyldig fravær i fagene. Når ikke engang en pandemi er god nok grunn for folk å 13 

holde seg hjemme er det ille. Skolen er viktig, men helse er viktigere. 14 

Fraværsgrensa gjør generelt at elever kommer på skolen syke. Dette gjør at man 15 

kan pådra seg verre og unødvendig sykdom i tillegg til stress. Dette sliter også på 16 

den psykiske helsa til elever fordi man hele tiden må prestere og møte syk på skolen 17 

for å få vurderingsgrunnlag i faget. Tall fra NRK viser at mange flere unge bruker 18 

medisiner etter at fraværsgrensa trådte i kraft, og legene får enda mer å gjøre fordi 19 

de må skrive ut legeerklæringer til elever som «bare» har kraftig hodepine eller er 20 

forkjøla. Dette er problematisk når vi allerede vet at fastlegeordningen er pressa! 21 

  22 

Senterungdommen vil: 23 

-          Fjerne fraværsgrensa i videregående skole. 24 

-          Sørge for at det blir mer tillit mellom lærer – elev, eller lærer – foresatt i 25 

videregående skole. 26 

 27 



- Elever som har mye fravær skal følges tett opp av skolehelsetjenesten og 28 

kontaktlærer slik at de får karaktergrunnlag i alle fag. 29 
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