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Publisering av karakterer og klagefrister våren 2021 
Vg3: 

• Alle karakterer publiseres i It's learning onsdag 9. juni kl. 15.00.  

• Hurtigklageordning for elever som har søkt videre studier i Samordna opptak til høsten og trenger 

å få behandlet klagen raskt pga. opptaket er fredag 11. juni kl. 15.00. Ordinær klagefrist er mandag 

21. juni, kl. 12.00. Skjema kan hentes i de hvite hyllene utenfor kontoret/resepsjonen. 

• Vitnemål blir utdelt på avslutningen 17. juni. Uka før får du et test-vitnemål. Det er veldig viktig 

at du kontrollerer fagsammensetningen og fraværet på dette testvitnemålet. Gi beskjed på kontoret 

seinest fredag 11. juni, kl. 15.30 om du finner feil.  

Vg1 og Vg2: 

• Alle karakterer publiseres i It's learning onsdag 16. juni kl. 12.00 

• Faglærere vil i de fleste tilfeller ha gitt eleven beskjed om hva de får i standpunkt eller 

halvårvurdering før denne datoen, men klagefristen løper fra nevnte dato. Fristen gjelder selv om du 

ikke har gått inn i It's learning og sjekket karakterene – siden du har mulighet til dette fra 

publiseringstidspunktet.  

• Ordinær klagefristen er 10 dager – dvs. mandag 28. juni kl. 12.00. Skjema kan hentes i de 

hvite hyllene utenfor kontoret/resepsjonen. 

• Det er kun mulig å klage på standpunktkarakterer. I ikke-avsluttende fag gis det kun 

halvårvurdering med karakter, som er en del av underveisvurderingen i faget.  

Alle: 

• Eventuelle klager må være skriftlige og undertegnet av eleven som klager. Dersom elev er 

forhindret til å levere klagen selv, må fullmakt legges ved klagen. Klagenemnda krever original 

underskrift på klager for å behandle den. Klagen må være levert på skolens kontor innen 

klagefristens slutt.  

• Dersom man klager, vil klagenemda vurdere, utfra faglæreres redegjørelse og mottatt klage, om 

retningslinjene for fastsetting av standpunktkarakter i faget er fulgt. Nemda har ikke tilgang til 

vurderingsgrunnlaget og kan ikke ta stilling til om en karakter er satt for strengt eller ei. Dersom 

man får avslag på en klage, blir standpunkt som faglærer har satt stående. Dersom man får medhold 

i klage fordi nemda finner at retningslinjene ikke er fulgt, blir saken sendt tilbake til skolen der 

rektor og faglærer må sette karakter på nytt. Det vil si at de ser på vurderingsgrunnlaget og ser om 

den opprinnelig karakteren skal bli stående, eller om den skal endres. Den kan endres til gunst eller 

ugunst for den som klager. Dersom karakter endres lages nytt vitnemål, hvor originalen sendes pr. 

post og blir lastet opp i Samordnet opptak. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Britt Halvorsen britt.halvorsen@osloskolen.no,  

eller Elisabeth Ringdal Elisabeth.ringdal@osloskolen.no  
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