
Oslo voksenopplæring   

Skole:______________________ 

          

Søknad om velferdspermisjon 

Navn 

 

 

Personnummer 

 

 

 

 

Fra dato 

 

 

 

 

Til dato 

 

 

 

Husk at du har MAKS 10 dager velferdspermisjon per år. Du kan søke om en halv dag. 

Dette kan du få velferdspermisjon for: 

Jeg trenger velferdspermisjon fordi (kryss av): 

❑ Barnet mitt skal begynne i barnehage, på førskole eller hos dagmamma (maks 3 

dager).  

❑ Barnet mitt har første dag på skolen (maks 1 dag) 

❑ Noen i min nære familie eller en nær venn har dødd (3 dager og reisetiden) 

❑ Jeg skal gifte meg eller inngå partnerskap (1 dag) 

❑ Jeg har jobbintervju eller opptak til skole 

❑ Jeg har time hos lege, psykolog eller tannlege 

❑ Jeg skal feire noe i min religion (maks 2 dager) 

❑ Noen i min familie trenger pleie 

Husk å levere med bekreftelse fra barnehage, skole, lege, tannlege, eller om 

jobbintervju. 

 

Underskrift 

 

Sted, dato 



 

 

 

Lovgrunnlag  

 

Integreringsforskriften § 31.Velferdspermisjoner 

Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan den enkelte kommune innvilge 

søknad om velferdspermisjon fra opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i inntil 

ti virkedager for hvert kalenderår. 

Kommunen kan innvilge velferdspermisjon i blant annet følgende tilfeller: 

a. inntil tre dager tilvenning av barn i barnehage og lignende 

b. én dag for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen 

c. den dagen deltageren gifter seg eller inngår partnerskap 

d. inntil tre dager i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets 

e. i forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege  

eller tannlege 

f. når en deltager i hjemmet pleier en nær pårørende 

g. for å feire religiøse høytidsdager i inntil to dager. 

Etter andre ledd bokstav d likestilles samboer og samboers familie med ektefelle 

og ektefelles familie. Det kan i tillegg gis permisjon på eventuelle nødvendige 

reisedager mellom tjenestested og det sted hvor begravelse, bisettelse eller 

urnenedsettelse finner sted. 

 


