
 
 Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær  
Fastsatt av Utdanningsutvalget 25. mai 2016 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved UiS § 
2-11 nr. 1. Endret 29.november 2018 
 
1.Dersom en student godkjennes med gyldig fravær har studenten rett på 
kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-11. Studenten 
vil ikke bli registrert med et eksamensforsøk.  
 
Regelverket gjelder også for tilfeller som faller innunder § 3-8 nr.3(obligatoriske arbeidskrav) 
og § 3-12(utsatt innleveringsfrist) i forskrift om studier og eksamen ved UiS. 
 
2. Følgende tilfeller skal forstås som «sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn» og 
godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen § 3-11;  
 
a. Egen sykdom eller barns sykdom dersom barnet har behov for tilsyn.  
 
b. Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til.  
 
c. Begravelse eller bisettelse  
 
d. Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte et annet sted på det 
tidspunkt eksamen avholdes.  
 
e. Folkevalgte som må delta på nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv som kommunale, 
fylkeskommunale eller nasjonale politikere.  
 
f. Nødvendig fravær i anledning treningssamling/konkurranse for utøver som tilfredsstiller 
kravet for toppidrettstatus, jf. samarbeidsavtale mellom UiS og Olympiatoppen/NIF. Samme 
gjelder for studenter på nasjonalt idrettselitenivå.  
 
g. Kolliderende eksamener på samme studieprogram ved UiS 
 
h. Uforutsette hendelser ved transport til eksamen som umuliggjorde oppmøte.  
 
i. Andre forhold som gjør det sterkt urimelig at studenten gjennomfører en vurdering.  
 
3. Administrasjonen må motta dokumentasjon for gyldig fravær innen 5 hverdager etter den 
formelle prøving. 
 
a. Ved sykdom må det foreligge attest fra lege eller annen fagkyndig person. Dette gjelder 
også ved barns sykdom. Det må fremgå av attesten at den gjelder fravær fra eksamen ved 
UiS, og tidspunktet for når fraværet gjelder.  
 
b. Ved dødsfall er det tilstrekkelig at studenten opplyser om avdødes navn og relasjon til 
vedkommende.  
 
c. Ved andre grunner enn nevnt i pkt. 3 litra a og b er det et minstekrav at dokumentasjonen 
gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av fraværet på den 
aktuelle eksamensdagen.  
 


