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Vitnemål etter 10.kl. i grunnskolen, karakterer og fraværsføring.
Inntak til videregående skole.
I løpet av skoleåret har det kommet en del presiseringer og endringer når det gjelder føring av
vitnemål, karaktersetting og konsekvenser for opptaket til videregående skole. For at alle
elever/foresatte skal vite hva som gjelder, sender derfor skolen ut dette brevet med informasjon
om de ordninger som er gjeldende f.o.m skoleåret 2009-10.

Vitnemål
I forskrift til Opplæringsloven står det: ”Alle elevar skal ha vitnemål når dei fullfører grunnskoleopplæringa. Vitnemålet til eleven skal innehalde standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og
fråvær.” Vitnemålet vil vise standpunktkarakterene i de enkelte fag, karakterer oppnådd ved
avsluttende eksamen, og fraværet til eleven gjennom alle tre årene på ungdomsskolen.
Standpunktkarakterer
Karakterene som står på vitnemålet skal vise hvilken kompetanse eleven har i det enkelte fag når
de går ut av grunnskolen. I noen fag vil karakteren bli satt på bakgrunn av den kompetansen
eleven kan vise til på slutten av skoleløpet. Dette gjelder særlig i fagene matematikk, engelsk og
til dels i norsk. I andre fag vil karakteren gjenspeile kompetansen eleven har vist over en lengre
periode. Dette gjelder til en viss grad i alle muntlige fag, men særlig i de praktiske fagene
(musikk, kunst & håndverk, kroppsøving og mat & helse), der man gjør seg ferdig med flere av
kompetansemålene underveis gjennom de tre årene på ungdomsskolen.
Manglende grunnlag for karakter i fag
Hvis en elev har hatt mye fravær, eller hvis det av andre grunner ikke har vært mulig å vurdere
eleven i faget, vil det i følge de nye forskriftene stå ”IV” (ikke vurderingsgrunnlag) i stedet for en
tallkarakter i vitnemålet.
Fritak for karakter i fag
Hvis en elev har fritak for vurdering med karakter i et fag (som følge av § 5.1. etter lov om
spesialundervisning i faget), vil det i vitnemålet stå ”F” (Fritatt) i stedet for en tallkarakter i
vitnemålet.
Fravær
Etter de nye forskriftene, skal elevenes samlede fravær for alle tre årene på ungdomsskolen stå
oppført på vitnemålet. Foresatte kan imidlertid anmode om at inntil14 dager av det dokumenterte
fraværet hvert år skal unntas. De kan også anmode om at det skal foreligge legeerklæring eller
tilsvarende dokumentasjon som forklarer hele/deler av fraværet.

Inntak til videregående skole
Etter en nærmere presisering fra Utdanningsdirektoratet vil inntak til videregående skole skje på
grunnlag av de poengene som eleven samlet har oppnådd etter endt ungdomsskole. Poengene
regnes ut ved at man multipliserer gjennomsnittskarakteren for alle fagene med 10.
NB!! Hvis en elev har IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag, vil dette gi 0 poeng i faget, og dermed
svekke grunnlaget for opptak til vgs. Hvis en elev har F (fritatt) i et fag, vil dette faget IKKE bli tatt
med i gjennomsnittsutregningen, og dermed heller ikke svekke konkurransegrunnlaget.
For elever som avslutter ungdomsskolen våren 2010 vil bare fraværet for det siste året bli
ført inn på vitnemålet.
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