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VURDERING OG KARAKTERER 
 
På ungdomstrinnet skal elevene ha vurdering med karakter i alle fag og i orden og oppførsel.  

 
HALVÅRSVURDERING for 1. termin ble publisert i itslearning mandag 15.01.18. 

  

Foresatte oppfordres til å følge med jevnlig på itslearning både når det gjelder innhold i 

skolehverdagen og vurderinger/tilbakemeldinger for den enkelte elev.  

 

SLUTTVURDERING gis torsdag 07.06.18  

 

Minner om vitnemålsutdeling i Apalløkkahallen 20.06.18 klokken 18 for elever og foresatte i 

samlingssalen, hjertelig velkommen. 

 

§ 3-4 i Opplæringslova (utdrag) 

  Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:  

a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget  

b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget  

c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget  

d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget  

e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget  

f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.  

 

Karakteren I.V. betyr ikke vurdert og den telles som 0 ved inntak til videregående skole. 

Karakterbetegnelsen i utdanningsvalg er: Deltatt / ikke deltatt. 

Karakterbetegnelsene i orden/oppførsel er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). 

 

 

 

FRAVÆR 
 

Fra og med 8. årstrinnet skal alt fravær føres på vitnemålet. Eleven eller foreldrene kan kreve 

at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven eller 

foresatte har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.  

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført 

på vitnemålet:  

• a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunnar  

• b) innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11. For at fravær som skyldes 

helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en 

legeerklæring som dokumenterer dette. 

• Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær 

frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter 

bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast 

frå og med første fråværsdag. 

 
Jfr.Forskrift til opplæringsloven §3-41 Føring av fråvær i grunnskolen. 

Tidsfrist for innlevering av søknad om sletting av fravær på vitnemålet er 7. juni 2018 



 

FRITAK FOR VURDERING OG/ELLER OPPLÆRING I NORSK 

SIDEMÅL 

 

§ 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.  

       Når ein elev i grunnskolen og vidaregåande opplæring får opplæring etter individuell 

opplæringsplan, avgjer foreldra eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftleg 

sidemål. Valretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg 

sidemål.  

a) på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem 

med å greie begge målforma  

b) ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole ………..m.v 

 

§ 1-11. Opplæring i skriftleg sidemål - utdrag 

For desse elevane gjeld ikkje kravet om opplæring i skriftleg sidemål: 

d) elevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 og § 3-12. 

For elevar med rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, avgjerast spørsmålet om fritak 

frå opplæring i skriftleg sidemål etter reglane i opplæringslova kapittel 5. 

 

Eventuell søknad; kontakt skolen før 01.03.18  

 

 

SPESIELLE ORDNINGER UNDER TENTAMEN / EKSAMEN 
 

Tillegg i tid 

Elever med spesielle vansker (for eksempel synsvansker, generelle lærevansker, spesifikke 

lese-, skrive- og regnevansker, motoriske vansker, medisinske og sosiale/emosjonelle vansker), 

kan få inntil to klokketimer i tillegg til den ordinære tiden. Vi gjør oppmerksom på at tillegg av 

tid utover en time vil bli notert på vitnemålet. 

 

Dersom foresatte mener at eleven har rett på spesielle ordninger under tentamen og eksamen, 

må det søkes om dette ut fra gjeldende regler. Legeuttalelse er nødvendig når søknaden 

begrunnes i helsemessige plager. Søknaden leveres til skolen snarest. 

 

Eventuelle søknader vedrørende heldagsprøver og eksamen må være levert kontoret 

løpende og innen 23.03.2018. 

 

Er det tidligere søkt om og innvilget utvidet tid ved tentamen, er det ikke nødvendig med ny 

søknad for eksamen. 
 

 

Det er viktig at tidsfristene overholdes. 



OPPLYSNINGER OM PRAKTISKE FORHOLD NÅR DET GJELDER 

TENTAMEN OG EKSAMEN 

§ 3-36 i Opplæringslova (utdrag).  

Bortvising frå eksamen (gjelder også tentamen). Elever skal ikke hindre eller forstyrre 

gjennomføringen av eksamen. Dersom atferd til en elev er i strid med dette, kan eleven, etter å 

ha blitt advart, vises bort. Bortvising skal avgjøres av rektor og er et enkeltvedtak som kan 

påklages til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg muntlig for 

rektor før rektor eventuelt fatter enkeltvedtaket om bortvising.     

                                           

§ 3-37 I Opplæringslova (utdrag). 

 Annullering av eksamen (gjelder også tentamen). Eksamen i et fag kan annulleres dersom 

eleven har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjelder også dersom det er 

sensorene som oppdager fusk eller forsøk på fusk. For elever som får eksamen annullert på 

grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller også standpunktkarakteren bort. 

 

TIDER FOR GJENNOMFØRING AV TENTAMEN OG EKSAMEN 

 

Prøvemuntlig 

Mandag 19.03 Opplysning om fag kl. 12.30 

Tirsdag 20.03 Elevene får selve oppgaven 

Onsdag 21.03 Muntlig prøve 

Heldagsprøver 2.halvår 

Tirsdag 10.04 Matematikk * 

Fredag 13.04 Norsk hovedmål (bokmål) 

Mandag 16.04 Norsk sidemål 

Torsdag 19.04 Engelsk 

Skriftlig eksamen (hver elev kommer opp i ett av disse fagene – OBS! Norsk regnes som ett fag) 

Onsdag 09.05 Opplysning om trekkfag kl 09.00 – ALLE møter kl. 08.45 

Onsdag 16.05 Matematikk 

Fredag 25.05 Engelsk 

Tirsdag 29.05 Norsk hovedmål (bokmål) 

Onsdag 30.05 Norsk sidemål 

Muntlig eksamen (hver elev kommer opp en av disse puljene/dagene) 

Fredag 08.06 Opplysning om trekkfag pulje 1 – ALLE møter kl. 08.45 

Mandag 11.06 Elever i pulje 1 får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag 

Tirsdag 12.06 Muntlig eksamen pulje 1 

Tirsdag 12.06 Opplysning om trekkfag pulje 2 – elevene møter på personalrommet 

08.45 

Onsdag 13.06 Elevene får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag 

Torsdag 14.06 Muntlig eksamen pulje 2 
 



 

* Utdrag fra informasjon gitt av Utdanningsetaten vedr felles heldagsprøver: 

Datoene er satt eksternt. Ved å gjøre felles heldagsprøver i norsk og engelsk obligatoriske for 

inneværende skoleår (1. termin), legger Utdanningsadministrasjonen til rette for å bygge opp et 

vurderings-fellesskap for lærere innad og på tvers av skoler. Dette gjelder matematikk i vårhalvåret. 

 

 

Skriftlig eksamen 
 

Eksamensoppgaven  

Utdanningsdirektoratet utarbeider sentralt gitte eksamensoppgaver og gir retningslinjer for 

eventuell forberedelsesdel og gjennomføring av disse eksamenene. Elevene vil finne tidligere 

eksamensoppgaver og eksempeloppgaver på www.udir.no  

Passordet på www.udir.no er Eksamen 

 

Her er link: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-

eksamen/#oppgaver  

 

 

Forberedelsesdel  

Ved eksamen i norsk og engelsk er det en obligatorisk forberedelsesdel. Arbeidet i 

forberedelsesdelen er knyttet til et tema, en problemstilling, et ressurshefte eller annet, og det 

kan ha sammenheng med hele eller deler av eksamensoppgaven. Alle hjelpemidler er tillatt. 

Lærere kan gi veiledning innenfor normal arbeidstid i forberedelsestiden, men det er ikke 

adgang til å gi undervisning. Forberedelsesdager er vanlige skoledager med møteplikt. 

 

Prøvedagen  

Elevene skal møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før prøven begynner. Elever som 

kommer etter at eksamen har begynt, kan bli bortvist.  

 

Skolen inviterer elevene til frokost kl. 8 på eksamensdagen – en god tradisjon!  
 

Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege til skolens kontor så raskt 

som mulig og innen 3 dager.  

 

Ved sykdom på eksamen: Ring skolens kontor (23 46 62 00) og gi beskjed før kl. 8.15 samme 

dag. 

 

 

Muntlig eksamen 
 

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen. Her 

oppsummerer vi hovedpunktene i endringene: 

 Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der 

elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon. 

 Eleven får vite eksamensfag 48 timer før eksamen, og tema 24 timer før eksamen. 

 Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsesdelen. 

Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn 

det som kan leses direkte ut av temaet. 

http://www.udir.no/
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 Det er to sensorer. En av sensorene er ekstern, en lærer som kommer fra en annen 

skole.  Hvis sensorene er uenige om hva eleven skal prøves i eller om karakteren, er 

det den eksterne sensoren som bestemmer. 
 
 

Om klager på karakterer 
 

Forskrift til Opplæringslovens Kapittel 5, laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Det er viktig å merke seg følgende når det gjelder klage på standpunktkarakterer: 

 

Klagefristen er 10 dager etter at eleven og de foresatte er gjort kjent med karakteren eller 

burde ha gjort seg kjent med den. Ved en klage innhentes en begrunnelse fra faglærer før 

saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er klageinstans for skoler i Oslo.  

Erfaringsmessig er klagen ofte ikke ferdigbehandlet før langt ut på høsten. Klagen får med 

andre ord ingen innflytelse på opptaket til videregående skole.  

 

Ved klage på sensur etter skriftlig avgangsprøve (eksamen), oppnevner Fylkesmannen en 

klagenemnd. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter. 

Hvis karakteren blir endret, blir den vanligvis satt opp. Du bør imidlertid være klar over at det 

hender at karakterer blir satt ned etter klagebehandlingen. Denne klagen behandles før 

inntaket til videregående skole gjøres.  

 

Ved muntlig avgangsprøve kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slike at de kan 

ha betydning for resultatet av prøven. Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator, 

og sender disse sammen med sin egen uttalelse til Fylkesmannen.  

 

 

 
Utdeling av vitnemål 

 

 

 

Onsdag, 20. juni  

 

avslutning med utdeling av vitnemål!  

Invitasjon kommer senere, hold av 

datoen! 



Om inntak til videregående skoler 
 
Karakterer 

Apalløkka skole sender avgangskarakterene elektronisk til Utdanningsetaten. Elever som 

søker friskoler/ privatskoler, må selv sende kopi av vitnemålet sitt til den aktuelle skolen. 

 
Svarfrist 

Første inntaksrunde er klar ca. 10 juli 2018. Du får beskjed på e-post og/eller SMS at det er 

klart. Gå inn på www.vigo.no – MinId. For å komme videre skal du inn med ditt 

personnummer (11 siffer) og passordet du har laget! 

 

Hvis du har oppgitt ditt mobiltelefonnummer, vil den sende deg en femsifret kode som du 

bruker for å komme inn på søknaden din. Det er 8 dagers svarfrist, og det er viktig at du 

svarer før fristen ellers kan du miste skoleplassen. 2.inntaket går ca. 15. august. Du svarer på 

tilbud om plass etter andre inntak ved å møte opp første skoledag! Dersom du har fått nytt 

telefonnummer, gå inn i søknaden og endre det så fort som mulig. Ta godt vare på pinkode-

brevet. Hvis det oppstår problemer med telefonen, bruk kodene i brevet. 

 
Forhåndssvar 

Du kan registrere forhåndssvar dersom du ikke har tilgang til internett i sommer. 

Forhåndssvar kan registreres fra 2. mars til 1. juli på www.vigo.no . 

    
Adresseforandring 

Du må gi skriftlig beskjed til inntakskontoret om eventuell adresseforandring.  

 
Frammøte første skoledag 

Dersom du ikke møter første skoledag, vil du miste retten til den tildelte plassen, med mindre 

du har avtalt det med skolen på forhånd. Dersom du er syk de første skoledagene, må det 

fremlegges legeattest for skolen. Skolen må varsles første skoledag! 

 
Spørsmål 

Hvis du har spørsmål etter skoleslutt, kan du henvende deg til inntakskontoret på  

telefon: 815 68 440. Besøksadressen er Strømsveien 102. 

 

Telefon- og besøkstid:  

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 12.00–15.00 

Torsdag  kl. 12.00–16.00 

Fredag kl. 12.00–14.00 (juli og august kl. 12.00-15.00) 

 

Du finner også mer informasjon på utdanningsetatens hjemmesider: 

www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no   

 

MinID 

Brukerstøtte for MinID får du på tlf. 800 30 300 (8.00 – 17.00) alle hverdager eller på 

minid@difi.no 

 

Rådgiver henviser til informasjonsheftet "Opplæringstilbudet skoleåret 2018/19" 
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Til alle elever og foresatte 
 

Vi som skole ønsker å gi deg som elev en god opplæring i alle fag. Vi er nå godt i gang med 

det 10. og siste grunnskoleåret.  

 

Hvordan jobber lærere og ledelse for å få til dette? 

Lærerne skal: 

 Starte timene presis 

 Være faglig god og godt forberedt til timene  

 Ha klare mål og plan for timen og en tydelig oppstart 

 Skape gode relasjoner til elever og voksne 

 Være tydelige i sin klasseledelse; høyt læringsfokus 

 Variere og tilpasse sin undervisning 

 Gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger 

 Skape et godt læringsmiljø 

 Rose og oppmuntre 

 

Hva ønsker vi som skole av dere elever på årets 10.trinn? 

Elevene skal: 

 Ta med seg nødvendig utstyr til alle timer 

 Være godt forberedt til alle timer 

 Sette seg kortsiktige og langsiktige mål 

 Være aktiv i alle timer  

 Sjekke its learning daglig 

 Bruke tilbakemeldingene fra lærerne aktivt – dette er læring 

 Gjøre skolearbeidet grundig - her ligger det mye læring som vil påvirke sluttvurderingen 

ved at dere trener opp egne ferdigheter 

 Følge skolens regler og bidra til et godt læringsmiljø 

 

Hva kan foresatte bidra med? 

Foresatte skal: 

 Vise interesse for skolearbeidet (fagstoffet kan være vanskelig, det er allikevel viktig at du 

som foresatt bryr deg og viser interesse selv om du ikke kan svare på alle spørsmål). 

 Ha et større fokus på arbeidsinnsats enn på resultater 

 Bruke ros og oppmuntring 

 Etablere og opprettholde rutiner for skolearbeid og lekser hjemme 

 Følge med på its learning både når det gjelder skoledagens innhold, tilbakemeldinger / 

vurderinger av prøver og annet skolearbeid, fravær, orden og atferd 

 Følge opp tilbakemeldingene fra lærerne etter utviklingssamtaler 

 
 

 

Apalløkka skole, 06.02.2018 

 

     
Elisabeth Dullum       Cathrine Torsvik Thingnes 
rektor         ass.rektor 



RETURNERES KONTAKTLÆRER INNEN FREDAG 16.02.2018                        
 

 

Tema: Orientering karakterer, tentamen, eksamen og praktisk informasjon 10. trinn   
 
 

 

 

 

Foresatte for:…………………………………………………………Klasse:………………. 
                  elevens navn 

 

 

har mottatt og lest informasjon om karakterer, tillegg av tid, spesielt tilrettelagt prøveform og 

praktiske forhold rundt tentamen og eksamen. 
          

 

 

 

 

 

…………… …………………………………………… ………………………………………… 

dato foresattes underskrift elevens underskrift                 


