
Forslag B: 
Prinsipper for utarbeidelse av skoleruta 
  
  

1. Sentrale føringer/ prinsipper 
  
OLL §§ 2-2 og 3-2 legger føringer for begge skoleslag:  

  

 Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker for elevene innenfor en ramme på 
45 sammenhengende uker i skoleåret. 

 Elevene skal ha minst 190 skoledager 
 Fridager må ikke legges til eksamensdager 
 Skoleruta skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver 

  

2. Lokale føringer/ prinsipper 
  

 Første skoledag legges så nærme 20 august som mulig. 
 Tre dager høstferie legges til uke 42 eller 43   
 Siste skoledag før jul legges til ca. 20. desember 
 Første skoledag etter nyttår legges slik at det ikke skal være nødvendig å bruke første 

nyttårsdag som reisedag 
 I tilknytning til påskeferien legges det inn en ekstra ferieuke. Ved sein påske legges uka 

inn i forkant. Ved tidlig påske legges den inn i etterkant. 
 Siste skoledag før sommerferien legges til perioden 20.-22.juni. 

  

3. Planleggingsdager 
  
Gjeldende tariffavtale fastsetter at det skal avsettes seks dager til kompetanseutvikling 
og planlegging m.m. for undervisningspersonalet i tillegg til elevenes 38 uker, jfr Lokal 
arbeidstidsavtale. 

 4 dager før skolestart i august 
 1 dag før skolestart i januar (etter jul) 
 ½ -dag etter skoleslutt i juni 
 ½ -dag som ligger fleksibelt (avtales med tillitsvalgt i god tid på forhånd) 

  
Andre ansatte deltar på 5 planleggingsdager  
  
  

4. Enhetsleder/ rektor utarbeider og fatter vedtak om skoleruta innen utgangen av 
november. Samarbeidsutvalget ved skolen og tillitsvalgte skal høres. Orientering 
sendes til OKU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Forslag C 
Prinsipper for utarbeidelse av skoleruta 
  

1. Sentrale føringer/ prinsipper 

OLL §§ 2-2 og 3-2 legger føringer for begge skoleslag:  
  

 Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker for elevene innenfor en ramme på 
45 sammenhengende uker i skoleåret. 

 Elevene skal ha minst 190 skoledager 
 Fridager må ikke legges til eksamensdager 
 Skoleruta skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver 

  

2. Lokale føringer/ prinsipper 

 Første skoledag legges så nærme 20 august som mulig. 
 Fem dager høstferie legges til uke 42 eller 43   
 Siste skoledag før jul legges til ca. 20. desember 
 Første skoledag etter nyttår legges slik at det ikke skal være nødvendig å bruke første 

nyttårsdag som reisedag 
 Det legges inn en fridag i uke 8 
 I tilknytning til påskeferien legges det inn en ekstra ferieuke. Ved sein påske legges uka 

inn i forkant. Ved tidlig påske legges den inn i etterkant. 
 Siste skoledag før sommerferien legges til perioden 20.-22.juni. 

  

3. Planleggingsdager 

Gjeldende tariffavtale fastsetter at det skal avsettes seks dager til kompetanseutvikling 
og planlegging m.m. for undervisningspersonalet i tillegg til elevenes 38 uker, jfr Lokal 
arbeidstidsavtale. 

 4 dager før skolestart i august 
 1 dag i uke 8 
 1 dag som ligger fleksibelt (avtales med tillitsvalgt) 

  
Andre ansatte deltar på 5 planleggingsdager  
  
  

4. Enhetsleder/ rektor utarbeider og fatter vedtak om skoleruta innen utgangen av 
november. Samarbeidsutvalget ved skolen og tillitsvalgte skal høres. Orientering 
sendes til OKU. 

 


