INFORMASJON OM KLAGERETT PÅ STANDPUNKTKARAKTER VÅREN 2022
Før noen klager, er det både viktig og nødvendig å snakke med faglærer. Da får du en grundig
forklaring på bakgrunnen for karakteren og hvorfor den er satt slik den er. Dersom dette ikke
oppleves som tilfredsstillende, har eleven rett til å be om en skriftlig begrunnelse.

HVA KAN DET KLAGES PÅ?
Fastsetting av standpunktkarakter er et enkeltvedtak, og kan påklages. Det kan klages både på
selve standpunktkarakteren og på ev. vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Dette gjelder
både for fag og i orden og atferd. Det er ikke klagerett på andre karakterer enn standpunkt.

HVA ER KLAGEFRISTEN?
Standpunktkarakterene offentliggjøres 15. juni med 10 dagers klagefrist fra man mottar karakterene. Ordinær klagefrist for elevene er dermed 25. juni, men vi oppfordrer de som vil klage
om å gjøre det så raskt som mulig.
Vær oppmerksom på at vi for Vg3/4I har en egen hurtigklagefrist den 17. juni. Dette er for å
sikre at opptak til høyere utdanning ikke påvirkes av sen klageprosess.
Ber man om skriftlig begrunnelse, vil ny 10-dagers frist gå fra man mottar denne. I særskilte
tilfeller kan klager bli behandlet også etter fristens utløp.

HVEM HAR KLAGERETT?
Alle elever som er over 15 år har klagerett uavhengig av foresatte, uansett om vedkommende
på klagetidspunktet er myndig eller ikke. Foreldre eller foresatte til ikke-myndige elever har
en selvstendig klagerett (se forskrift til opplæringslova, § 5-2).

HVORDAN SKAL KLAGEN UTFORMES?
Klagen skal være skriftlig på eget skjema (se lenke på Itslearning/Hele skolen) og signeres.
Den leveres skolen v/rektor.

HVA ER SAKSGANGEN I KLAGESAKEN?
Når skolen har fått en klage, uavhengig av om det er på IV eller karakter, innhentes uttalelse
fra faglærer. Rektor skriver så en redegjørelse for hvordan saken er behandlet, før den sendes
til klageinstansen, dvs. kompetanse- og næringsavdelinga i fylkeskommunen. Her vil et eget
klageutvalg behandle saken. NB: Klageinstansen vurderer kun om gjeldende regelverk for
karakterfastsettelse er fulgt, og foretar ingen selvstendig vurdering av elevens faktiske
kompetanse i faget.

HVA KAN RESULTATET AV KLAGEN BLI?
Resultatet av klagebehandlingen på standpunktkarakter kan få ett av to utfall:
1. Ikke medhold, dvs. at gjeldende regler for karakterfastsettelse er fulgt.
2. Medhold og opphevelse av karaktervedtaket, dvs. at saken blir sendt tilbake til skolen
som behandler saken på nytt.
Hvis klageren får medhold, gjør rektor og faglærer ny vurdering med utgangspunkt i klageinstansens kommentarer. Rektor setter deretter endelig karakter som kan få ett av tre utfall
(eller ny karakter dersom klagegrunnen var IV):
• Karakteren blir stående.
• Karakteren går opp.
• Karakteren går ned.
Denne avgjørelsen skal begrunnes skriftlig. Den er endelig, og kan ikke påklages.
For klage på standpunktkarakter i orden og atferd, er saksgangen lik, men det er kontaktlærer
og rektor som uttaler seg og klageinstansen som setter endelig karakter.
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