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Informasjonsbrev 7.desember 2009
Nye forskrifter for vurdering og karaktersetting i grunnskolen
Departementet har sendt ut nye forskrifter for hvordan man skal bruke tallkarakterene i
grunnskolen. Der står det bl.a.:
"Det understrekes at det bare skal brukes hele tallkarakterer, dette gjelder i alle deler av vurderingen. Det
vil ikke være adgang til å bruke karakterer som 4+, 3/4, 3- eller liknende. Hvor klar karakteren er, må
eventuelt tydeliggjøres gjennom beskrivelser av elevens kompetanse, altså ved vurdering uten karakter. Det
vil her være viktig at vurdering med karakter og vurdering uten karakter, i underveisvurderingen ses i
sammenheng, og at disse utgjør en helhet.
Dette innebærer at disse reglene også vil gjelde for karakterer som gis på enkeltprøver som en del av
underveis-vurderingen av eleven.”
De nye forskriftene vil få konsekvenser både for lærerne og for elevene på Sigdal ungdomsskole.
Fra og med i dag vil lærerne ikke lenger ha anledning til å benytte delte karakterer når de skal
vurdere elevenes prestasjoner. Dette gjelder også ved terminoppgjøret til jul og før sommerferien.
Utfyllende vurdering skal imidlertid gi eleven innsikt i hvilken kompetanse han/hun har i faget, og
også si noe om hvilke forbedringer som må til for å oppnå et høyere kompetansenivå (karakter).

Julegudstjeneste 17.desember
Skolen bestemte for en tid tilbake at det ikke ble noen julegudstjeneste for skolens elever i år.
Bakgrunnen for dette var at man har dårlig erfaring med slike gudstjenester, og at det i noen år
har vært lagr føringer fra departementet om å unngå slike felles gudstjenester for skolens elever.
Tidligere har dette vært løst med at de som ønsket det kunne delta i denne gudstjenesten. Dette
har mange benyttet seg av, men siden svært mange av elevene ser ut til å ha valgt dette tilbudet
først og fremst for å slippe skolefag, har det vært mye bråk og uønsket atferd i kirken denne
dagen.
FAU har i et brev til skolen protestert mot avgjørelsen om å droppe julegudstjenesten. De mener
dette er en viktig tradisjon, og ba derfor skolen om å omgjøre vedtaket. De etterlyste også et
samarbeid med foreldrene i slike saker.
På bakgrunn av dette har skolen bestemt at det allikevel blir åpnet for at de som ønsker det kan
delta i gudstjenesten denne dagen. Skolen vil lage et hyggelig juleopplegg på skolen for resten av
elevene de timene gudstjenesten varer. Så får vi evaluere dette opplegget før neste år.
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