
 

Fritak fra studiestart/undervisning og utsatt eksamen ved religiøse 

helligdager  

 

Fritak fra undervisning/studiestart og utsatt eksamen ved religiøse helligdager 

vurderes som særskilte behov som universitetet skal tilrettelegge for så langt 

det er mulig og rimelig. 

Det fremgår av lov om universiteter og høyskoler § 4-3 femte ledd at universitetet, så 

langt det er mulig og rimelig, skal tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med 

særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til reduksjon av de faglige kravene 

som stilles ved det enkelte studium, og vil derfor være en vurdering av hva som vil 

være faglig forsvarlig i hvert tilfelle. Universitetet og studenten bør samarbeide om 

gode og hensiktsmessige løsninger for tilrettelegging. 

Tilrettelegging kan blant annet være: 

- fritak fra studiestart, arbeidskrav, praksis, obligatorisk aktivitet eller obligatorisk 

undervisning 

- utsettelse av innleveringsfrist 

- ta igjen fravær fra for eksempel praksis på et senere tidspunkt 

- alternativ aktivitet 

Søknader fra studenter om utsatt eksamen eller fritak fra obligatorisk 

undervisning/praksisopplæring ved religiøse helligdager reguleres av lov om 

trussamfunn og ymist anna § 27 a: 

Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, 

tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse 

høgtider etter vedkomande sin religion. 

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av 

arbeidstakar. Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset 

arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje. 

Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje 

arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand. 

Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart 

år, og desse fell utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan 

vedkomande sjølv velje dei to fridagane han har rett til, som religiøse 

høgtidsdagar. 

Studenter har rett på opptil to fridager per år i forbindelse med religiøse høytider. 

Søknad om fritak fra studistart/undervisning/praksis eller utsatt eksamen må 

fremsettes/avtales med universitetet senest 14 dager på forhånd (siden det ikke 



gjelder faste dager). Fraværet regnes som «gyldig fravær», jf. forskrift om studier og 

eksamen ved Universitet i Sørøst-Norge §§ 5-3, 7-2 og 7-12. Universitetet kan 

imidlertid kreve at studenten skal ta igjen disse to dagene på et senere/annet 

tidspunkt.  

Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL) sin helligdagskalender kan være 

til hjelp i eksamensplanlegging. 

http://www.trooglivssyn.no/kalender

