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Klagerett på standpunktkarakterer
Forskrift til opplæringslova - Kapittel 5. Klage på vurdering - Lovdata

Ønsker du å klage på karakterer?
● Elever har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at

gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
● Eleven har også rett til å klage dersom eleven ikke har blitt vurdert i faget (vedtak om

IV- ikke vurderingsgrunnlag).
● Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller

hun fyller 18 år.
● Eleven eller foreldrene kan også kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de

klager.
● Du kan IKKE klage på underveisvurderingen. Det er kun sluttvurdering

(standpunktkarakter) som det kan klages på.
● Rådfør deg gjerne med faglærer og få begrunnelse for karakteren før du klager på

standpunkt- eller eksamenskarakterer
● Klagen må være skriftlig, og du må ha med din private adresse. Årsaken til det er at

du kanskje ikke får svar på klage før skolen er slutt og derfor sendes det til din
adresse. Den må signeres av eleven eller foresatte.

● I klagen bør du skrive hvilken karakter du klager på og hvorfor du klager. Klagen bør
også inneholde annen relevant informasjon og begrunnelse for hvorfor du/dere
klager.

● Når du klager, skal du være oppmerksom på at klagebehandlingen kan føre til at
karakteren blir stående, at karakteren blir satt opp, eller at karakteren blir sett ned.

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven
har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.

Klagen skal sendes til rektor.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
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Hvordan behandler skolen klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til
Statsforvalteren i Rogaland som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen
legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor.
Du som klager skal få en kopi av oversendelsen.

Skolen har på dette tidspunktet i prosessen ikke anledning til å endre fastsatt
standpunktkarakter eller unnlate å sende klagen videre til klageinstansen. Dersom det dreier
seg om rene føringsfeil kan rektor rette disse selv.

Hva kan resultatet av klagebehandlingen bli?

Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som følger:

● Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er «riktig»
● Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende

og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på
nytt.

I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for å klage ikke er tilstede. Da
skal det treffes et avvisningsvedtak.

Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny
behandling kan skolen bestemme at

● karakteren blir stående
● karakteren går opp
● karakteren går ned

Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og det er ikke mulig å klage på nytt.

Klage på vedtak om ikke vurdering i fag (IV)

Vedtak om IV kan fattes dersom faglærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette
standpunktkarakter i faget.
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I tilfeller der det ikke foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, skal faglærer redegjøre for
hvorfor det ikke foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å fastsette standpunktkarakter i
faget for eleven.

Rektor skal redegjøre for at saksbehandlingen har vært korrekt. Det vil si at vedtaket om IV
følger reglene i forskriften, og at varsel om vedtaket er gitt etter forskriften § 3-7.

Hva klageinstansen skal vurdere

Klageinstansen skal vurdere om reglene i forskriften ble fulgt da vedtak om IV ble fattet. Det
betyr at klageinstansen må se på om det er gitt varsel om vedtaket, og at faglærers
begrunnelse viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
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