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Nye fraværsregler i den videregående skole

Norges Håndballforbund forstår intensjonen med de nye retningslinjene for fravær som ble
innført f.o.m skoleåret 2016-17. Vi opplever imidlertid at det praktiseres noe ulikt for våre
spillere som søker fri og deltar på den regionale yngre landslagsaktiviteten.

Norge er et langstrakt land, og det er både kostbart og tidkrevende å samle landslagsaktuelle
spillere til sentrale samlinger. Det gjøres selvfølgelig som en del av elitesatsingen i Norges
Håndballforbund. Men vi forsøker også å desentralisere noe av denne aktiviteten for våre
talenter. Det gjør vi gjennom regionale landslagssamlinger.

Hver håndballregion arrangerer 4 dagssamlinger i løpet av sesongen hvor landslagstrenerne
og regionale trenere reiser rundt. Dette er en del av det helhetlige landslagsarbeidet i NHF.

«Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. idrett» er beskrevet
som gyldig grunn til å være borte fra skolen i rundskriv om fraværsgrense fra
Utdanningsdirektoratet.

Norges Håndballforbund håper denne informasjonen er tilstrekkelig bekreftelse på at
regionale landslagssamlinger er en viktig del av landslagsarbeidet, og ber på bakgrunn av
dette at gyldig fravær vil innvilges i henhold til retningslinjene.

Norges Håndballforbund har også nasjonale serier hvor yngre spillere deltar, og som krever
fri i forbindelse med reise til kampaktivitet. Etter vår vurdering vil dette også omfattes av
retningslinjene for gyldig fravær.

Ta gjerne kontakt om ytterligere dokumentasjon er påkrevet.
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