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Informasjonsbrev  
 
 

Om årsplaner for fag, anmerkninger og fraværsføring skoleåret 
2010-11  
 
 
Velkommen til nytt skoleår! Under finner du informasjon som det er viktig å merke seg i året som 
kommer: 
 
Anmerkninger 
 

I år kommer skolen til å føre anmerkninger og fravær i It’s learning. Dette innebærer at elever 
(og foresatte) til enhver tid vil kunne gå inn og se de opplysningene som gjelder dem selv.  
 
Fraværsføring 
 

Fraværet er delt inn i seks kategorier:  
T (tilstede), B (borte – ukjent grunn), GF (gyldig fravær med melding), GFD (gyldig fravær med 
godkjent dokumentasjon/legeerklæring), UF (ugyldig fravær) og U (utvist). 
 

Fraværet for alle tre år skal nå føres inn i vitnemålet. (NB! For de som går i 10. klasse skoleåret 
2010-11, skal bare de to siste årene føres inn!)  
FRATREKK: Når det foreligger legeerklæring eller annen ekstern godkjent dokumentasjon, kan 
foresatte kreve at inn til 10 dager hvert år trekkes ifra det totale fraværet. (Dette gjelder imidlertid 
ikke for de tre første dagene i hver fraværsperiode!)  
Foresatte kan i tillegg kreve at det skal gjøres merknad på vitnemålet som viser at det er lagt frem 
godkjent dokumentasjon for deler av (eller hele) det resterende fraværet. 
 
Årsplaner i fagene 
 

Sigdal ungdomsskole lager hvert år årsplaner i alle fag. De beskriver temaer og læringsmål i 
faget for hver uke/periode. Planene skal være til hjelp for skolens lærere, elever og foresatte i 
læringsarbeidet, og gi oversikt over hvilke emner og kompetansemål som vektlegges det året. I 
fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og kunst&håndverk har skolen laget nye fagplaner 
som er utgangspunkt for årsplanene i disse fagene.  
Alle skolens årsplaner for fag skal være tilgjengelig for elever og foresatte på It’s learning 
(”SUS_ALLE”) før 1.september hvert år. 
NB! Årsplanene for fag er retningsgivende. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig at læreren 
fraviker fra disse planene. Tidspress eller andre forhold kan gjøre at læreren finner det riktig å 
gjøre nye prioriteringer. Læreren er uansett ansvarlig for at det totale opplegget er i henhold til 
læreplanen. 
 
 
Er det ytterligere spørsmål om noe av dette, kan dere ta kontakt med skolen. 
 
 
 
Vi på Sigdal ungdomsskole ønsker dere et godt skoleår!  Hilsen Stig Jørstad   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi har lest denne informasjonen: 
 
 
Dato: ………...  Underskrift fra foresatte:  ……………………………………… 


