
Velkommen til foreldremøte på 10.trinn
Februar 2021



Viktige datoer

Terminprøver:
• 8.april - matematikk, fellesprøve for Oslo
• 13.april – norsk hovedmål 
• 14.april – norsk sidemål
• 23.april – engelsk 
Minner om at det ikke innvilges fri for 10.trinns-elever i 2.termin 



Skriftlig eksamen 2021:
• 12.mai: Opplysning om trekkfag
• 18.mai: Forberedelsesdag i norsk 
• 19.mai: Eksamen i norsk hovedmål
• 20.mai: Eksamen i norsk sidemål  
• 20.mai: Forberedelsesdag til engelsk 
• 21.mai: Eksamen i engelsk 
• 25.mai: Eksamen i matematikk 

Elever med fritak for vurdering med karakter i sidemålet, skriver hovedmål 
begge dager. De får en samlet vurdering i faget.
Forberedelsesdag er obligatorisk oppmøte. 
Elevene har vanlig skole før og etter dato for eksamen de har kommet opp i. 



Viktig til skriftlig eksamen 

• Skriftlig eksamen varer fra 09.00 til 14.00 (med eventuell 
utvidet tid til 15.00).

• Viktig at elevene møter uthvilte i god tid, med mat, drikke 
og riktig utstyr og  hjelpemidler.

• Ved sykdom på forberedelsesdag og eksamen er det viktig 
at foresatte tar kontakt med skolen så snart som mulig. 

• Ved sykdom på eksamensdagen må eleven ha 
legeerklæring. 

• Ta kontakt i god tid ved behov for særskilt tilrettelegging 
på eksamen. 

• I forkant av eksamen ber vi elevene skrive under på 
gjennomgått informasjon om skriftlig eksamen, herunder 
plagiat og juks. 



Muntlig eksamen:
• 4.juni: Første halvdel av elevene får 

opplysning om trekkfag til muntlig
eksamen 

• 7. juni: Forberedelsesdag 
• 8.juni:  Muntlig eksamen pulje 1
• 9.juni: Opplysning om trekkfag for pulje 2
• 10.juni: Forberedelsesdag
• 11.juni: Muntlig eksamen pulje 2
Dagene mellom skriftlig eksamen og muntlig trekkfag er vanlige skoledager. 



Standpunktkarakterer
• Standpunktkarakterer er karakterer som gis ved slutten av opplæringen i 

avgangsfag.
• Standpunktkarakterene skal gi informasjon om den kompetansen eleven har 

oppnådd i fagene ved avslutningen av opplæringen.
• Grunnlaget for vurdering med karakter er kompetansemålene fastsatt i 

Kunnskapsløftet.
• Forutsetningen til den enkelte elev skal ikke trekkes inn i vurderingen. Kun i 

kroppsøving skal det tas hensyn til elevens innsats i faget.
• Det er elevenes eget ansvar å møte fram og delta aktivt i opplæringen. Elevene 

har også et ansvar for å være tilstede i planlagte vurderingssituasjoner. 
• Dersom vurderingsgrunnlaget ikke innbefatter alle kompetanseområder vi har 

jobbet med, kan eleven risikere å ikke få karakter i faget.
• Elevens foresatte vil varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven vil få 

standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å fastsette 
karakter. 

• Foresatte varsles også hvis eleven står i fare for nedsatt karakter i orden og 
oppførsel. Her skal det gis fortløpende varsel om fare for nedsatt karakter.



Klageadgang
• Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er enkeltvedtak som kan påklages.
• Den som har klagerett, kan innenfor klagefristen be om:

- En begrunnelse for standpunktkarakteren
- Retningslinjene for eksamenssensurering

• Klagefristen er 10 dager og løper fra tidspunktet eleven skal ha gjort seg kjent 
med karakteren. 

• Hvis det bes om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt. Fristen 
begynner å løpe igjen når begrunnelse er mottatt.

• Det er elever og foresattes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene når de er 
gitt fra skolen. 

• Klagene skal være skriftlige og sendes til postmottaket.
• Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) skal ta stilling til om reglene som 

gjelder for karaktersetting er fulgt. SF skal ikke overprøve lærerens faglige 
skjønn, altså ikke skal ta stilling til om karakteren er riktig i forhold til det faglige 
nivået.

• På grunn av behandlingstiden hos statsforvalteren vil klager på 
standpunktkarakterer 10. klasse ikke bli behandlet før inntak til VGS

• Mer om klageadgang på skolens hjemmeside. 



• Vitnemålsutdeling 
torsdag 17.juni. 

• Vi kommer tilbake 
til tidspunkt for de 
ulike klassene. 


