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Til elever og foresatte på u-trinn 

 

INFORMASJON OM KARAKTERER I VALGFAG 

 

Elever har i utgangspunktet anledning til å bytte valgfag etter 8. trinn og 9. trinn.  

 

På slutten av ungdomsskolen skal karakterer i valgfag inngår på lik linje med andre fag ved 

inntak til videregående skole. Det er kun én karakter i valgfag ved inntak til videregående. 

Denne beregnes på ulike måter:  

 

Dersom en elev har samme valgfag alle tre årene:  

Standpunktkarakteren som gis i 10. trinn er den som inngår i grunnlaget ved inntak til 

videregående.  

 

Dersom en elev velger det samme valgfaget to år på rad og deretter bytter det siste året:  

Eleven får én standpunktkarakter etter 9. trinn og én standpunktkarakter etter 10. trinn som 

begge føres på vitnemålet. Ved inntak til videregående skole er det gjennomsnitt av disse to 

karakterene som teller.  

 

Dersom en elev har hatt tre forskjellige valgfag i 8., 9. , og 10. trinn:  

Eleven får da tre standpunktkarakterer på vitnemålet. Ved inntak til videregående skole er det 

gjennomsnitt av disse tre karakterene som teller.  

 

Dersom en elev velger det samme valgfaget i 8. og 10. trinn, men ett annet fag på 9. trinn:  

Elevens karakter fra 8. trinn strykes, og eleven får én standpunktkarakter etter 9. trinn og én 

standpunktkarakter etter 10. trinn. Ved inntak til videregående skole er det gjennomsnitt av 

disse to karakterene som teller. 

 

Dersom eleven tar forsert løp VGS og valgfag utgår:  

Hvis eleven tar forsert løp på VGS på 9. eller 10. trinn, utgår valgfag på ungdomstrinn. Ved 

inntak til VGS blir karaktergrunnlaget beregnet ut fra valgfagene eleven har fra 8. trinn og evt 

vil få på 10. trinn. Se ulike utgangspunkt for standpunkt ovenfor. Karakteren eleven får på VGS 

i forsert løp, teller ikke til inntak på videregående skole.  

 

Dersom dere har spørsmål om valgfag, ta gjerne kontakt 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Solvor Vasshus 

Undervisningsinspektør 8.-10. trinn 
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