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Manglerud skole  

 

Standpunktkarakterer og klagerett, 10.trinn på Manglerud skole 

Det nærmer seg tiden for standpunktkarakterer. 15.juni 2020, vil alle elevene i Oslos 

ungdomskoler få vite hva de har fått i standpunktarakterer i de ulike fagene. Lærerne kommer til 

å bruke denne dagen, og dagene i forkant til å snakke med elevene om resultater og karakterer 

slik at de skal være godt forberedte og ha en god mulighet til å få en god forståelse for den 

standpunktkarakteren de ender opp på i de ulike fagene. 

Standpunktkarakteren skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 

opplæringen. Forutsetningene til den enkelte, fravær, eller forhold knyttet til orden og adferd  

skal ikke trekkes inn i vurderingen. Det er bare i faget kroppsøving at innsatsen til eleven skal 

være en del av grunnlaget for vurdering. 

Nå når elevene er i gang på skolen igjen vil tiden framover brukes til å komme i havn med de aller 

siste vurderingene. Det vil avholdes en felles heldagsprøve i matematikk på 10.trinn den 5.juni. 

Denne prøven skulle vi gjennomført i mars, rett etter at skolene ble koronastengte, prøven er 

felles for hele osloskolen.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en kortfattet og grei orientering om retten til å klage 

på karakterer. Den finner du her: https://www.fylkesmannen.no/contentassets/6ace2725d87941789e02618b33237850/orientering-om-

retten-til-a-klage-pa-karakter.pdf  

Elever og foresatte kan klage på karakterer som føres på vitnemålet, elever over 15 år kan klage 

uten samtykke fra foresatte. Foresatte har anledning til å klage om elevene er under 18 år, selv 

om eleven selv ikke er enig.  En klage må være skriftlig og undertegnes og må inneholde 

opplysninger om hva det klages på.  

Klagefristen er 10 dager, det vil si 25.juni. I og med at dette er i sommerferien, vil det først 

oversendes klager til fylkesmannen i august. Klagebehandling tar mye tid, og svar på klagene vil 

ikke ha noen innvirkning på inntaket til videregående skole. 

Ta kontakt med faglærer  om dere har spørsmål om karakterer og be om en samtale – det kan 

ha skjedd en glipp, eller dere kan få en bedre forståelse for hvorfor denne karakteren gir et riktig 

bilde av den kompetansen ditt barn sitter med i dette faget.  

Lærerne på Manglerud jobber hardt for å sikre at alle elever får anledning til å vise det de kan, og 

i og med at fristen for føring av karakterer er satt så sent, vil de bruke tiden framover til å 

komme i land med de siste vurderingene.  

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/6ace2725d87941789e02618b33237850/orientering-om-retten-til-a-klage-pa-karakter.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/6ace2725d87941789e02618b33237850/orientering-om-retten-til-a-klage-pa-karakter.pdf


Dette har blitt et rart skoleår, men vi opplever at det har vært gjort mye godt arbeid i den tiden 

elevene har vært hjemme og jobbet. Elevene selv, dere foresatte og lærerne har gjort en massiv 

innsats for at elevene skal føle seg sett, lyttet til og verdsatt som de flotte ungdommene de er. I 

tillegg har det skjedd en hel masse læring og gode muntlige og skriftlige vurderinger. 

En karakter sier lite om hva som faktisk bor i ungene deres, den gir en kort og litt brutal 

oppsummering av 10 års skolegang. Vi har ikke lov til å se på innsatsen til elevene i andre fag enn 

kroppsøving, vi har kun lov til å sette karakterer ut fra den komptansen elevene utviser i de ulike 

fagene.  

 

Kort oppsummert 

1. Standpunktkarakterer offentliggjøres for elever og foresatte 15.06.2020 

2. Ta kontakt med faglærer om det er noe dere lurer på 

3. Skulle dere fortsatt være uenige i karaktersettingen, så er det klagefrist på karakter 

25.06.2020 

4. Klagen må leveres skriftlig til undervisningsinspektør for ungdomstrinnet 

5. Skolen oversender klage til fylkesmannen i august 

6. Klagesvar vil ikke ha innvirking på opptak til videregående skole 
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