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404 - Retningslinjer for permisjoner og 
annet ønsket fravær – Ansatte ved 
Dalane videregående skole  

Vedtatt etter drøfting i TU 15. jan. 2014 Jf TU-sak 03/14.  

 1. PERMISJONER 
 a. Generelt om permisjoner 

Permisjoner kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. 
Permisjonsrettigheter for ulike formål kan være nedfelt i arbeidsmiljøloven, i 
tariffavtalen eller i arbeidsgivers permisjonsreglement.  

Når en arbeidstaker har permisjon, består arbeidsforholdet, men arbeidstaker har 
ikke arbeidsplikt i permisjonstiden. Når permisjonen er slutt, er det forutsatt at 
arbeidet gjenopptas dersom ikke permisjonen blir utvidet.  

Permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel, inkl. foreldrepermisjon etter 
fødsel, følger egne fastsatte regler, og er ikke omtalt spesielt i denne skrivet.  

Ofte er permisjonsretten – det vil si rett til fri – gitt i lov, mens rett til lønn under 
permisjon er nedfelt i tariffavtalen.   

Det vises også til permisjonsreglementet for Rogaland fylkeskommune. (Jf. Qm+ der 
oppdatert versjon finnes.)  

 b. Permisjoner ut fra hovedtariffavtalen – HTA 

 i. HTA § 14 Permisjon 
Jf. HTA § 14.1 
Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, gis 
permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn. Arbeidstakeren plikter på 
forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon. 

Praksis ved Dalane videregående skole 

Arbeidstaker leverer sin nærmeste leder så snart som mulig oversikt over hvilke 
dager/deler av dager det vil være behov for permisjon pga. kommunale eller andre 
offentlige verv. 

I tilfeller der vervet innebærer frikjøp, forventes det at arbeidstaker medvirker til at 
frikjøpsordningen ivaretas og følges.  
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 ii. Velferdspermisjoner 
Jf. HTA §14.1Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås 
velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales 
fleksibelt uttak av permisjonsdagene. 

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer for velferdspermisjoner, se 
dokument 403 i dokumentsamlingen  

 
iii. Utdanningspermisjoner 

Jf. HTA § 14.2 
Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-11. Hvis det, i 
forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og 
arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med 
mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter 
kommunens/virksomhetens* syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke 
kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis 
permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. 

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er 
kommune. 

Praksis ved Dalane videregående skole  

Utover det regelverk som gjelder i Rogaland fylkeskommune, kan det ikke påregnes 
at Dalane videregående skole kan gi utdanningspermisjon med lønn.  

  

iv. Bindingstid  

Jf. HTA 14.3   
Plikttjeneste/bindingstid kan avtales med den enkelte dersom 
kommunen/fylkeskommunen ved opplæring yter vesentlig økonomisk støtte. 
Plikttjeneste begrenses til maks. to år.  

  

v. Eksamen/fagprøver/prosjekt o. l.  

Jf. HTA § 14.4  
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for 
eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som 
varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det  
drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville 
hatt ordinært arbeid de to kalenderdagene umiddelbart før eksamen, og at faget 
har betydning for kommunen.  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8471/0/0/0/0/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8471/0/0/0/0/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8471/0/0/0/0/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8471/0/0/0/0/
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Praksis ved Dalane videregående skole  

• Det understrekes at eventuell innvilgelse av permisjon med lønn ut fra 
dette punktet, avhenger av om faget har betydning for skolen.  Ansatte som 
velger å ta kurs eller fag som ikke har betydning for skolen, kan ikke regne 
med å få permisjon med lønn i forbindelse med lesedager og eksamen.  

• Det understrekes videre at ved eksamen f.eks. på en mandag, gis det ikke 
annen permisjon med lønn enn selve eksamensdagen, siden søndag og 
lørdag ikke er ordinære arbeidsdager.  

• Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, kan 
det gis permisjon i inntil 3 dager.  En ev. ytterligere tilrettelegging kan bestå 
i at det kan drøftes ev. avspasering i  
denne perioden, mot at det på et annet tidspunkt påspaseres tilsvarende. 
   

c. Andre permisjoner   

Det fins også noen permisjoner ansatte har rettigheter til.  Det gjelder f.eks. 
foreldrepermisjoner og permisjon i forbindelse med omsorg for små barn.   

Også slike permisjoner skal det formelt søkes om, det er tilsettingsrådet ved skolen 
som behandler slike søknader.  

i. Med lønn (Jf foreldrepermisjoner) ii. Uten 
lønn (Jf utvidet omsorgspermisjoner)  

  

2. Om årsverket og eventuelt ønsket fravær (behov fra arbeidstaker) i. Om årsverket  

Det er inngått særavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS om hvordan 

årsverket for undervisningspersonalet skal være, jf. SFS 22131 Årsverket består av 

1687,5 t og deles inn slik:  

• Undervisning og tilstedeværelse på arbeidsplassen i 29 t/uke i 38 uker, 
disse er sammenfallende med elevenes skoleår.  

• 6 dager (7,5 t/dag) settes av til kompetanseheving og utvikling.  

• Den resterende delen av årsverket er tid til individuell for- og etterarbeid og 
faglig ajourhold m.m.  

Dette innebærer at arbeidsbyrden i de 38 elevukene er på ca. 43 timer per uke 
(tilstede-værelsesplikt + ubunden tid), og at 13 av årets 52 uker er disponible for 
avvikling av ferie / avspasering.  
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ii. Avspasering  

I løpet av et skoleår kan det forekomme at enkelte lærere blir pålagt noen oppgaver 
som medfører overtid.  Pålagt overtid godtgjøres etter faste regler.  I slike tilfeller 
kan det avtales avspasering for tilsvarende antall timer som overtidstimene utgjør.  
Overtidstillegget utbetales, det kan ikke avspaseres.  Tidspunkt for slik avspasering 
må i god tid avtales med nærmeste leder.  Elevenes læringsmiljø og ev. vikarbruk 
tillegges vekt.  

Annet ønsket fravær fra ansatte (jf. Tidligere praksis med bytting av timer)  
  
Praksis ved Dalane videregående skole  
  
Av hensyn til elevene og ut fra behov for jevnlig samarbeid med kolleger og ledelse 
er det viktig at ansatte i størst mulig grad er til stede på skolen innenfor 
arbeidsplanfestet tid.  (Jf SFS 2213)  
  
Det vil derfor som hovedregel ikke bli gitt permisjon ut over det som følger av 
gjeldende lov- og avtaleverk. Jf HTA og AML.   
  
Hvis en ansatt skulle ha behov for fravær fra arbeidsplanfestet tid, kan skolen prøve 
å legge til rette for dette, under forutsetning av at det dreier seg om et kortere 
tidsrom, f.eks. for noen få dager.   
  
I slike tilfeller kan arbeidstaker:   

a. avtale en ordning med påspasering/avspasering slik at årsverket 
opprettholdes. Både undervisningstimer og resten av tilstedeværelsestiden 
omfattes av påspasering/avspasering.  Det forventes at arbeidstaker bidrar 
med å finne gode løsninger for undervisningstimene.  
  

b. søke permisjon uten lønn.  
  
Alternativ a) kan komme til anvendelse ved fravær i 1-2 dager.  
Alternativ b) kan brukes når ønsket fravær utgjør 3 dager eller mer.   
  
Også i disse tilfellene vil elevenes læringsmiljø og ev. vikarbruk tillegges vekt.   
  
Merk:    
Avspasering legges ikke til siste skoledag før juleferien eller siste skoledag før 
sommerferien.  Unntak fra dette kan gjøres i helt spesielle tilfeller. Slike saker 
drøftes med rektor før avgjørelse tas.  
  
Dalane videregående skole, den 20.01. 2014     
  
Aslaug Undheim    
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