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Informasjon om valgfag på Karlsrud skole 

 

 

Elever på ungdomsskolen skal ha valgfag alle tre år på ungdomsskolen. Elevene har i 

utgangspunktet anledning til å bytte valgfag etter 8. trinn og 9. trinn hvis gruppene 

har plass til flere elever. På slutten av ungdomsskolen skal karakterer i valgfag 

inngå på lik linje med andre fag ved inntak til videregående skole. Valgfag settes som 

standpunktkarakter, men 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 gjennomsnittet av disse tre karakterene som teller.  

 

Dersom en elev velger det samme valgfaget i 8. og 10. trinn, men et 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 gjennomsnittet av disse to karakterene som teller.  

 

 

 

 

 



Klagerett 

Elevene kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet 

(standpunktkarakterer). Elever over 15 år har egen klagerett. Elever under 15 år må 

ha foresattes samtykke i klagen.  

 

Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt eleven eller de 

foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den). Husk 

at dere bør rådføre dere med faglærer før en eventuell klage.  

Når rektor mottar klagen, vil klagen sendes direkte videre til Fylkesmannen. Det er 

viktig å være klar over at Fylkesmannen bare skal ta stilling til om gjeldende 

bestemmelser for karaktersetting er fulgt. Fylkesmannen skal ikke overprøve 

lærerens faglige skjønn. Det betyr at Fylkesmannen ikke skal ta stilling til om 

standpunktkarakteren din er i samsvar med det faglige nivået ditt, kun om reglene 

er fulgt. Svar på eventuelle klager vil ikke foreligge før utpå høsten.  

 

 

 


