
 

Oslo voksenopplæring 

Skole:_____________________      

         

Søknad om langvarig permisjon  

- for deltakere med vedtak etter Integreringsloven 

Navn 

 

 

Personnummer 

 

 

 

Fra dato 

 

 

 

 

Til dato 

 

 

 

Jeg er borte fra skolen i 14 dager eller mer og søker om permisjon fordi (sett kryss): 

 

 Jeg selv eller barnet mitt er syk 

- Husk at sykmelding eller legeerklæring må legges ved søknaden. 

- Du kan få permisjon i maks ett år.  

 

 Jeg må ha foreldrepermisjon på grunn av fødsel eller adopsjon 

- Husk dokumentasjon fra lege eller jordmor (offentlig myndighet ved adopsjon). 

- Du kan få permisjon i maks 10 måneder. 

 Vi er to foreldre i Oslo Voksenopplæring som skal dele permisjonen.  

 

 

   
  

Underskrift Sted, dato 

 

 



 

 

 

Lovgrunnlag:  

Deltakere i Oslo voksenopplæring som har rett og plikt til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap etter integreringsloven, kan søke om permisjon fra 

opplæringen etter integreringsforskriften § 32 og § 33. 

 

Integreringsforskriften § 32.Permisjon ved egen eller barns sykdom 

eller skade 

På grunnlag av legeerklæring har en deltager som ved langvarig egen eller 

barns sykdom eller skade er forhindret fra å delta i tilrettelagt opplæring, rett til 

permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap i opptil ett år. 
 

Integreringsforskriften § 33.Permisjon ved fødsel og adopsjon 

Etter fødsel har foreldre som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder i barnets første leveår.  

Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til 

omsorgspermisjon utøves av en annen som tar omsorgen for barnet dersom 

vedkommende selv er deltager i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

etter integreringsloven kapittel 6. 

Kommunen skal tilby oppfølging og norskopplæring eller språktrening til 

deltagere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon. Tilbudet skal gis 

fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden og tilpasses den enkelte 

deltager. 

Ved adopsjon har adoptivforeldre som deltar i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil ti måneder, 

dersom barnet er under 15 år. 

 


