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    05.06.2019 

 

Avtale om omdisponering av timer for [elevens navn] 
Skoleåret 2019/20 
 

 

St.Olav videregående skole og Kannik skole har inngått avtale om at elever på 10.trinn kan ta 

naturfag, engelsk eller matematikk på St.Olav vgs. VG1 skoleåret 2018/19. Aktuelle elever er 

de som har tilstrekkelig kompetanse og vurderes til høy grad av måloppnåelse i de aktuelle 

fagene.   

Elevene må søke om å delta, og søknaden skal underskrives av eleven selv og fortsatt(e). Det 

forutsettes at eleven klarer å forholde seg til ordningen praktisk og sosialt.  

 

Ungdomsskoleelevers mulighet til å følge fag i videregående opplæring er regulert i forskrift 

til opplæringsloven. Retningslinjene er oppsummert i Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur 

for Kunnskapsløftet Udir-1-2017: 

 
2.1.5 Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet 

 

Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller 

programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen.  

 

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående 

opplæring. Fylkesmannen er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke 

fra eleven eller foreldrene til eleven.  

 

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan ta i bruk timene i valgfag, og inntil 60 % av timene i 

faget utdanningsvalg til denne opplæringen.  

 

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i 

videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- 

og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir 

avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som 

departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn.  

 

Jf: Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25 

 

På bakgrunn av dette har Kannik skole og [navn på foresatte] inngått en avtale om 

omdisponering av timer i gjeldende fag…:  Vi viser for øvrig til informasjon gitt på 

foreldremøte i juni for 9.trinn.  



 

 

2/2 

Søknad fra dere er datert ……….  . 

 

Organisering 

Timeplanene mellom de to skolene er ikke samkjørte. Det vil si at (navn på elev) vil gå glipp 

av undervisning i inntil 6 uketimer på Kannik skole. Oversikt over disse timene vil foreligge 

ved skolestart i august. Kannik skole vil sørge for at eleven ikke mister noen fag ved å følge 

undervisningen på St. Olav. 

 

I henhold til regelverket kan elev bruke inntil 60% av timene i utdanningsvalg til opplæring i 

videregående skole. I praksis betyr dette at eleven ikke deltar på hospitering i videregående skole 

og andre aktiviteter knyttet til utdanningsvalg høsten 2018. Eleven kan også velge bruke timene i 

valgfag. 

 

Vurdering 

1. [elevens navn] skal ved slutten av 10. trinn delta i det ordinære eksamensuttrekket sammen 

med de øvrige elevene på trinnet.  

2. I VG1 skal [elevens navn] i aktuelt fag enten ha standpunktkarakter som elev eller 

eksamenskarakter som privatist. Vurderingen skal gjennomføres i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift til opplæringsloven. 

3. [elevens navn] skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg vil [elevens 

navn] ha rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående 

opplæring. Dette betyr at det ikke skal føres merknader om fag fra videregående 

opplæring på grunnskolevitnemål. 

 

Merk 

Omdisponeringen er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ beslutning, ikke et 

enkeltvedtak. Omdisponering av timer avtales skriftlig, vanligvis ikke lenger enn for ett 

skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn. 

 

For mer informasjon, trykk her.  
«Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013» 

 

Avtaler 

NN vil bruke timene i valgfag til opplæring i videregående skole ja□ nei□ 

 
NN vil bruke timene i utdanningsvalg høsten 2018 til 

opplæring i videregående skole     ja□ nei□ 

 
 

Underskrifter 

 

Dato: 

 

 

 

---------------------------------   ---------------------------------------- ------------------------------------ 

rektor      elev     foresatte 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-04-2013/

