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Til elever på 10. trinn ved Alvdal ungdomsskole            
 

KLAGERETT PÅ VURDERING I AVGANGSKARAKTERER 2022 
 
Alle standpunktkarakterene til elevene kunngjøres på VISMA mandag 30. mai. kl 1800. For at 
elevene skal få lest disse må dere foreldre logge dere inn med bruk av BankID.  
Orden og oppførselskarakteren vil bli kunngjort torsdag 16. juni på skolen i skoletida.  
 
Med kunngjøring disse datoene vil klagefristene bli som følger: 
 
- standpunktkarakter i alle fag    Klagefrist: fredag 10. juni 2022 
- orden og oppførsel      Klagefrist: søndag 26. juni 2022 
 
     
Karakterer som skal påføres vitnemålet - karakterene som er nevnt ovenfor - kan påklages. En 
elev under 15 år kan ikke klage uten foreldres/foresattes skriftlige samtykke. 
 
Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er 10 
dager og løper fra det tidspunktet eleven, eventuelt foreldre/foresatte, er gjort kjent med 
karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den. Klage må fremsettes skriftlig og undertegnes 
av klageren eller dennes fullmektig. Den skriftlige klagen leveres rektor ved skolen. Vurderer 
du å klage, ta kontakt så fort som mulig etter at du er blitt kjent med karakteren, slik at faglærer 
og rektor kan starte prosessen med å behandle klagen.  
 

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTERER SAMT I ORDEN OG 
OPPFØRSEL 
 
En eventuell klage leveres til skolen. Før eventuell klage, oppfordres eleven og/eller 
foreldrene/de foresatte om å kontakte skolen for å drøfte om hvorvidt det er grunnlag for klage. 
Rektor har plikt til å veilede i spørsmål som angår klager.  
Vedrørende valgfag presiseres det at karakteren er tellende i en samlekarakter i valgfag dersom 
eleven ikke velger det samme faget på høyere årstrinn ved ungdomsskolen. Da vil karakteren 
for det siste året faget velges være den som brukes i karakterfastsettingen på vitnemålet.  
 
Klageinstans er Statsforvalterens utdanningsavdeling, som har publisert følgende om 
standpunktvurdering: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/barnehage-og-
opplaring/grunnskole-og-videregaende-opplaring/informasjon-om-standpunktvurdering-2021/   
 
Med hilsen 
 
 
Erik Vangen Jordet, rektor Alvdal ungdomsskole 
 
 
  


