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Eksamen, standpunkt og vitnemål for 10.trinn 

Regjeringen har besluttet å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn. Elevene på 

10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. 

Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. 

 

Forskrift til opplæringslova: 

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag 

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i 

læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. 

Føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, 

lærlingen eller lærekandidaten skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag. 

Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at 

læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin 

kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har 

tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 

På bakgrunn av § 3-3 som nevnt over, presiserer skolen følgende: Eleven må være tilstede 

digitalt og vise faglig progresjon i denne perioden. For at skolen skal kunne oppfylle formålet 

med opplæringen (Opplæringsloven § 1-1) har elevene ansvar for å være til stede (nå digitalt) 

og delta aktivt i opplæringen (forskriften § 3-3). På den måten vil læreren få mulighet til å 

veilede eleven og tilrettelegge for videre læring, og samtidig få oversikt over hvilken 

kompetanse eleven har, også når opplæringen nærmer seg slutten. Underveis i opplæringen 

kan elevene vise kompetanse som har betydning for standpunktvurderingen. 

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får 

standpunktkarakterer.  
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For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og 

innlevering av oppgaver viktig, elevene må delta i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør 

på skolen. 

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av 

standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi 

informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om 

hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven 

har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen. 

 

Orden og adferd 

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Skolen foretar som vanlig en helhetlig 

vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er 

klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God. Dersom eleven ikke 

leverer oppgaver og unnlater å gjøre skolearbeidet, vil det kunne føre til nedsatt karakter i 

orden. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Lise Dukane               Aina Venemyr Terjesen 

Rektor     Avdelingsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


