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VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 10.trinn!

Vi gjør hverandre bedre!
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Hva er viktig nå?

• Elevene er her for å lære
• Elevene er her for å hjelpe andre å lære.
• Fokus på lærernes fremovermeldinger
• Snakk med elevene om dette
• God kommunikasjon med lærere
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Standpunktkarakterer/sluttvurdering
- Skal uttrykke elevens kompetanse opp mot kompetansemålene i 

læreplanen, ved avslutningen av opplæringen
- Vurderingsgrunnlaget skal være så bredt som mulig
- Lærerens faglige skjønn avgjør
- Eleven skal ha mulighet til å forbedre sin kompetanse helt til endelig 

fastsettelse
- Eleven plikter å møte og vise sin kompetanse gjennom hele 

opplæringen
- Læreren plikter å legge til rette for at eleven får vist sin kompetanse, 

og sørge for at vurderingsgrunnlaget er bredt nok
• Det gis settes standpunktkarakter i alle fag. (Ikke UDV)
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Standpunkt – klager
- Klagefristen er 10 dager fra offentliggjøring

- Fristen fryses når man ber om begrunnelse
- Skriftlig klage sendes sentralt postmottak. Kommer på skolemelding
- Bør begrunnes
- Underskrives av klager

- Elever 15år+ kan klage selvstendig
- Foresatte kan også klage selvstendig

- FMOV er klageinstans
- Vurderer om bestemmelsene for karaktersetting er fulgt.
- FMOV kan ikke overprøve lærerens faglige skjønn.

- Dvs. man kan ikke klage på karakteren!

Bjørnsletta skole
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Standpunkt – klager…
- Klagen kan avvises

- Karakteren blir stående
- Klagen kan tas til følge

- Karakteren oppheves
- Skolen gjør en ny vurdering og fastsetter endelig karakter.

- Resultat av klagebehandling, også ifm eksamen, kan være at 
karakteren blir stående, går opp, eller går ned.

- NB! Klagebehandlingen avsluttes etter at inntaket til vgs er ferdig.
- Så det vil ikke ha noen betydning for inntaket.

Bjørnsletta skole
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Eksamen
Eleven trekkes ut til 
• skriftlig eksamen i ett fag (matematikk, engelsk eller norsk)

og
• muntlig eksamen i ett fag (matematikk, engelsk, norsk, 

KRLE, samf.fag, nat.fag, språkfag)

• Elever som er fritatt for vurdering med karakter i et fag, 
trekkes ikke ut i dette faget.

Bjørnsletta skole
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Eksamen - klager
• Skriftlig: 

• 10 dager klagefrist fra offentliggjøring av karakter
• Klagen sendes til skolen.
• Skriftlig og undertegnet.

• Muntlig: 
• Formelle feil som kan ha hatt betydning

Ta kontakt med skolen hvis vurderer klage!

Bjørnsletta skole
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Permisjon fra opplæringen
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Viktig informasjon
• www.vigo.no

– Registrering av søknad – logg inn med MinID
• Brev m/PIN-koder til MinID – kommer i posten v/årsskiftet. Ta bilde av kodene med mobilen!

– Se inntaksresultat ca. 10.juli
– Registrere svar på inntak (registrér forhåndssvar!)

• oslo.vilbli.no
– Hovedkilden til informasjon om videregående opplæring i Oslo

Viktige datoer
• 1.februar

– Søknadsfrist for søkere til inntak med fortrinnsrett (særskilt inntak)
– Søknadsfrist for minoritetsspråklige søkere til individuell behandling

• 1.mars
– Søknadsfrist for ordinært inntak

• Ca. 10.juli
– Første inntak er klart. 8 dagers svarfrist

• Registrér forhåndssvar før 1.mars

Veiledning 
• Infoteam for elever/foresatte på skolen onsdag 23.oktober kl. 1800
• Individuell elevveiledning frem til 1.mars
• Mulighet for veiledning elever/foresatte i januar/februar

Hospitering
• I løpet av høsten (oktober)
• Elever/foresatte kan besøke skolene på kveldstid etter jul

Søking til videregående skole



Oslo kommune
Utdanningsetaten

30.08.2019

Jardar Sierra

•Ordet er ditt


