
Oslo kommune

Utdanningsetaten

04.04.2018

Velkommen til foreldremøte

Engebråten skole



• Tilstedeværelse

• Sluttvurdering

–Standpunkt

–Eksamen

• Klagerett

• Inntak til videregående opplæring

Agenda



Tilstedeværelse

§ 3-3

Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik 
at læraren … får grunnlag til å vurdere eleven, … sin kompetanse i faget. 

Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har 
tilstrekkeleg grunnlag for å gi … standpunktkarakter.

Varsel om manglende vurderingsgrunnlag



Tilstedeværelse

Fravær på vitnemål § 3-41

Alt fravær fra og med 8. trinn skal føres

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven 

kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner

b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUpZ-C4fnLAhVM3SwKHad8DgwQjRwIBw&url=http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Rektor-er-stolt-av-supereleven-2726499.html&bvm=bv.118443451,d.bGg&psig=AFQjCNH7Nhy7wx8ys2KApF01mAuJeDOmzQ&ust=1460023336758352


Sluttvurdering
Standpunkt

En standpunktkarakter skal uttrykke den kompetansen eleven har ved avslutningen 
av opplæringen.

Elevens kompetanse skal vurderes på et så bredt grunnlag som mulig.

Kompetansemålene skal ses i sammenheng, og det er ikke anledning til å vurdere 
kompetansen bare på grunnlag av noen utvalgte kompetansemål.



Valgfag

• Dersom eleven velger tre forskjellige fag skal alle fagene vurderes med 
standpunktkarakter, og de skal alle legges ut på vitnemålet 

• Dersom eleven velger samme fag to år, skal bare det siste årets 
standpunktkarakter føres på vitnemålet - faget skal m.a.o. bare legges ut en gang 
på vitnemålet 

• På samme måte – dersom eleven velger samme fag i tre skoleår, skal faget bare 
legges ut en gang på vitnemålet, og det er standpunktkarakteren fra det siste året 
som skal føres på vitnemålet. 



Eksamen

Dato Aktivitet

09.05 Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen

16.05 Eksamen i matematikk

24.05 Forberedelse i engelsk

25.05 Eksamen i engelsk

28.05 Forberedelse i norsk

29.05 Eksamen i norsk hovedmål

30.05 Eksamen i norsk sidemål

28.05 Eksamen i 1T matematikk for de som forserer



Eksamen

Dato Aktivitet

08.06
Opplysning om puljetilhørighet i muntlig eksamen
Opplysning om trekkfag pulje 1

11.06 Veiledning pulje 1

12.06 Eksamen pulje 1

12.06 Opplysning om trekkfag pulje 2

13.06 Veiledning pulje 2

14.06 Eksamen pulje 2



Gjennomføring

• Oppmøte senest 08.45

• Varighet 5 klokketimer

• Start 09.00

• Ingen kan gå før 10.00

• Hjelpemidler:

–Alt som ikke kan brukes til kommunikasjon

–Unntak: del 1 matematikk: kun skrivesaker



Sykdom

• Gi beskjed til skolen om morgenen

• Ta kontakt med fastlege for legeerklæring

Fusk

• Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mister 
standpunktkarakteren. 





Klagerett - standpunkt

• Fylkesmannen tar stilling til om de bestemmelsene som gjelder 
for karaktersetting er fulgt:

–riktig grunnlag for vurdering

–karakteren er satt ved avslutningen av skoleåret

–bredt vurderingsgrunnlag som viser samlet kompetanse

–eleven har hatt mulighet for utvikling

• Fylkesmannen skal ikke overprøve lærerens faglige skjønn. Det 
betyr at Fylkesmannen ikke skal ta stilling til om karakteren er 
riktig i forhold til det faglige nivået til eleven. 

• Vurdering i orden og oppførsel skal ikke være blandet sammen 
med vurdering i det enkelte faget. 



Klagerett - eksamen

Skriftlig

• Må ikke begrunnes

• Klageinstansen for vurdering av skriftlig eksamen i grunnskolen er en klagenemnd 
på 3 medlemmer satt sammen av Fylkesmannen.

• Finner nemnda at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, 
fastsettes en ny karakter.

Muntlig

• Kun anledning til å klage på formelle feil «[…] som kan ha noko å seie for 
resultatet»



Vitnemålsutdeling

20. juni klokken 17.30 og 19.15



Innsøking til videregående opplæring



• Kurs i utdanningsprogram på videregående skole

• Utdanningsvalgtimer

• Veiledningssamtale med rådgiver

• Speedveiledning med rådgivere fra karriereenheten

• Åpen dag på videregående skoler

Forarbeid



Elevene søker på skolen

• Rådgiver søker sammen med elevene i klassen.

• Øvesøkning i uke 4.

• Søker i uke 7, tirsdag/onsdag.

• Elevene kan endre søknaden selv på nettet frem til søknadsfristen 1. mars. 



Søknadsprosessen

• Ta vare på PIN-kodene - de kom i posten rundt nyttår til 
alle som er født i 2002 (OBS! elever som har fått PIN-koder 
tidligere får ikke automatisk nye!)

• Opprett MinID

–Registrer privat e-postadresse

–Registrer mobilnummer (viss man har mobil)

–Hvis ikke mobil: bruke koder fra PIN-kodebrevet

• Elevene må huske passordet



Søknad på Vigo.no



Inntak til videregående skole

• Inntaksresultatet er klart ca. 10. juli.

• Eleven får melding om tilbud på SMS eller e-post.

• Må logge seg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud som han/hun 
har fått.

• Svarer på vigo.no på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.

http://www.vigo.no/
http://www.vigo.no/


"Ut av tåka"
Erlend Helland

foreldremøte 7. mai
klokken 18.00



Klasse Lærere Rom

10A1 Ragnhild Pettersen
Sandra Børresen
Jon Magne Helgetun

C21

10A2 C22

10B1 Marit Megård
Stephanie Loewe
Ivar K. Iversby

D14

10B2 D13

10C1 Monica Kristensen
Mona Alm-Paulsen
Knut Kasbo

D21

10C2 D22


