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Velkommen til nytt skoleår, nye vurderingsrutiner på SUS
og fritak for karakter i fag
VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!
Først av alt vil jeg ønske alle elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole velkommen til et nytt
skoleår. Etter en sommer med mye regn og lite sol, satser vi på at året som kommer skal bringe
med seg mye positivt. Det er med glede vi nå ser at skolebygget nærmer seg ferdigstillelse etter
ombygging/oppussing og omlegging til vannbåren varme. Alt i alt vil dette gjøre skolen vår til et
bedre sted å være for alle som bruker bygget.
I skrivende stund er 10.klasse i Tsjekkia. Dette er en del av det internasjonale prosjektet ved
skolen. Det foregår imidlertid mye annet som også er spennende. Vi har fått et nytt flott kull med
8.klassinger, som allerede har kommet godt i gjenge og ser ut til å trives godt.

NYE VURDERINGSRUTINER
Forrige skoleår laget lærerne lokale fagplaner i alle fag, som beskriver innhold og mål for faget i
de tre årene på ungdomsskolen. Disse er utgangspunkt for skolens ”Årsplaner i fagene” som skal
gjøres kjent for elever og foresatte hvert år.
Dette året blir det innført nye retningslinjer for vurdering på Sigdal ungdomsskole. Arbeidet med de
nye retningslinjene skal være ferdig høsten 2011. Det viktigste i disse retningslinjene finner dere i
et eget, vedlagt dokument. I tillegg ligger det på It’s learning (SUS_ALLE > Vurdering).
En viktig ting å merke seg i disse endringene, er at lærerne ikke lenger skal ha hovedfokus på
karaktersettende prøver, men heller legge vekt på fortløpende veiledning/underveisvurdering.
Dette skal gi eleven et godt et bilde av hva som kreves og hvordan han/hun ligger an, og
forhåpentligvis bidra til bedre motivasjon for å arbeide godt, i faget. Konsekvensen av dette kan bli
færre karaktersettende prøver i løpet av hver termin, siden terminkarakteren også må ansees som
underveisvurdering.
Skolen arbeider nå med å lage karakterveiledere som presist beskriver ferdigheter og kunnskap
som kreves for å oppnå de forskjellige karakterene (1-6) i hvert fag. Disse vil også bli lagt ut på It’s
learning i løpet av høsten 2011. (SUS_ALLE > Vurdering > Karakterveiledere i fagene)
I tillegg til det ovenstående har det kommet en endring i ”Forskrift til Opplæringslova” som man bør
merke seg:
§ 3-3 tredje ledd skal lyde: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at
læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren
og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven,
lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort
fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med
karakter eller standpunktkarakter.
(Endringene trer i kraft 4. august 2011.)

Postadresse: 3350 Prestfoss
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FRITAK FOR KARAKTERER I FAG
Her er det ikke noe nytt, men siden dette er et område som ikke alle kjenner godt nok til, minner jeg
om følgende:
§ 3-20. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan
Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra om eleven skal ha vurdering
med eller utan karakter. I fag der det både gis skriftlege og munnlege karakter, kan foreldra også velje om eleven skal ha
berre skriftleg eller munnleg karakter i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg, kan velje karakter i den eine eller
begge målformene. Valretten gjeld berre i fag som er omfatta av enkeltvedtaket om spesialundervisning.
Skoleeigaren skal sørgje for at eleven og foreldra i grunnskolen får nødvendig rettleiing om kva val av vurdering utan og
med karakter inneber for eleven.
Elevar i vidaregåande opplæring kan ikkje få fritak frå vurdering med karakter sjølv om dei har individuell
opplæringsplan i eit fag.
§ 3-22. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål
Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3
i vidaregåande opplæring, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

Er det noe dere lurer på, kan dere ta kontakmed skolen på tlf.: 32 71 14 56

Lykke til med skoleåret 2011-12!

Hilsen Sigdal ungdomsskole
Stig Jørstad

Vedlegg: VURDERING på SUS

-------klipp her!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS! Fordi dette informasjonsbrevet inneholder såpass mange viktige opplysninger, ønsker vi en bekreftelse på at alle
foresatte har lest innholdet. Fyll derfor ut slippen under og returner den til skolen.

Vi har lest informasjonsbrevet fra 01.09.2011.

______________________________________
(Underskrift fra foresatte)

