
               

 

 

615 VIKTIG INFORMASJON OM KROPPSØVINGSTIMENE 2021/2022 
 
Generelt:  

 

Du må møte til timene med sko og treningstøy som er egnet til aktiviteten og været, i henhold til 

ordensreglementet kap. 3.2 Orden: «Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det 

materiell og utstyr som opplæringa krever». 
 
Møter du uten godkjente klær og/eller sko må du regne med å bli bortvist fra timen, i henhold til 
ordensreglementet kap. 5.1 Refsingstiltak uten klageadgang: «Bortvisning fra gruppen for resten 
av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen.»  
 
Det er ikke tillatt å bruke motoriserte kjøretøy, eller være passasjer på motorisert kjøretøy, i 
forbindelse med kroppsøvingstimene.  I henhold til ordensreglementet kap. 3.2 Orden: «Eleven skal 
rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder, og følge anvisninger fra skolens 
personale», kan du ved brudd på denne regelen måtte regne med å bli bortvist fra skolen resten av 
dagen. Dette i henhold til ordensreglementet kap. 5.1 Refsingstiltak uten klageadgang: 
«Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen.» 

 
 

Hvis du er syk eller er skadet i et begrenset tidsrom: 

 

- Er du syk eller skadet, slik at du ikke kan gjennomføre kroppsøvingsfaget som normalt for en 

kortere tidsperiode, må du snarest ta kontakt med din kroppsøvingslærer. 

- Ved fremvist bekreftelse fra foresatte (egenmelding dersom du er over 18 år) på 

sykdom/skade, kan du inntil to ganger per halvår be om å delta delvis/tilpasset i 

kroppsøvingstimene. Husk at du likevel skal møte til timen iført treningstøy. 

- Sykdom/skade utover dette krever fremvist legeerklæring. Du vil da få et tilpasset opplegg i 

tråd med legens anbefalinger. Det er derfor viktig at legeerklæringen presiserer hvilke 

aktiviteter du ikke kan gjennomføre i sykdoms-/skadeperioden. Husk at du likevel skal møte til 

timen iført treningstøy. 

- Dersom du ikke kan delta i undervisningen i det hele tatt på grunn av sykdom/skade, føres det 

fravær. Du må huske å levere dokumentasjon for fraværet til din kontaktlærer dersom 

fraværet skal registreres som dokumentert. 

 

 

Hvis du er syk eller er skadet over lengre tid: 

 

- Sykdom eller skade over tid vil kunne føre til at din kroppsøvingslærer ikke kan vurdere deg i 

faget, selv om du har levert legeerklæring. 

- Din kroppsøvingslærer vil gi deg et skriftlig varsel om dette dersom du kommer i en slik 

situasjon. 

- Opplæringsloven gir anledningen til å søke om fritak for vurdering i kroppsøvingsfaget på 

spesielle vilkår. Diskuter med din kroppsøvingslærer dersom du tror dette gjelder deg.  
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