Tønsberg kommune
Tønsberg Læringssenter
Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg
+47 33 40 68 00

SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON GRUNNSKOLEN
MELDINGEN LEVERES SKOLEN 14. DAGER FØR FØRSTE PERMISJONSDAG

Deltakere på grunnskolen følger opplæringslovens bestemmelser. Det er ikke krav om å føre fravær. Men stort fravær
kan føre til at læreren ikke får grunnlag for vurdering etter §4-3.
Introduksjonsdeltakere ved Tønsberg Læringssenter må følge introduksjonslovens bestemmelser. Skolen velger derfor å
praktisere det samme reglementet for alle.
Stort udokumentert fravær blir vurdert individuelt, jfr egen rutine. I ytterste konsekvens kan det føre til bortvisning fra
resten av kurset. Retten til opplæring etter §4A-1 blir likevel ikke tapt og den voksne vil kunne søke og få sin rett
vurdert på nytt.

SKRIV TYDELIG
Deltakernummer TL:
Personalia
Etternavn:

Gruppe/Klasse

Fornavn:

Duf nummer:

Fridager i inntil 2 dager pr. kalenderår i forbindelse med markering av religiøse høytider i
henhold til § 6-2/§11f

Permisjonsgrunn
Fra og med:

til og med:

Permisjon i inntil 3 virkedager ved tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma
Permisjon i 1 dag for å følge barnet til skolen den dagen barnet begynner på skolen.
Permisjon i 1 dag i forbindelse med eget bryllup.
Permisjon i inntil 3 dager i forbindelse med dødsfall i nærmeste familie/vennekrets +
eventuelle reisedager.
Permisjon i forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege eller
tannlege.
Permisjon i inntil 10 måneder i forbindelse med fødsel/adopsjon.
Permisjon i 1 dag i forbindelse med flytting.
Permisjon i inntil 3 dager i forbindelse med familiegjenforening.
Farspermisjon ved fødsel i inntil 7 dager med introduksjonsstønad.
Fars omsorgspermisjon i inntil 10 uker i forbindelse med fødsel/adopsjon

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Annet:_____

Permisjonsgrunn – gjeldende kun for introduksjonsdeltaker
Permisjon for å pleie en nær pårørende hjemme i henhold til §5-1f
Permisjon i inntil 10 dager under svangerskapet i henhold til §4-1/28.14
Permisjon 1 time daglig til deltaker som ammer sitt barn i henhold til § 4-3/§28.14
Farspermisjon ved fødsel i inntil 7 dager med introduksjonsstønad i henhold til §4-2/§28.13.2
Fars omsorgspermisjon i inntil 10 uker i forbindelse med fødsel/adopsjon i henhold til §53/§28.17.3
Annet:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Signatur
Sted:____________________ Dato:_______________________________
Søkers underskrift:
Besøksadresse
Tønsberg Læringssenter
Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

Postadresse
Tønsberg Læringssenter
Postboks 2410, 3114 Tønsberg
E-post: tl@tonsberg.kommune.no

Orgnummer: 974 58 6037
Tlf: 33 40 68 00

