
   
   
    

 

 

    

  
 

  
Melsom/ Skien august 2022  

 

 
OPPLYSNINGER OM STANDPUNKTKARAKTERER, KLAGERETT OG KRAV OM 
FRATREKK FOR FRAVÆR 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har opplæringsansvaret for elever som bor i barnevernsinstitusjon, 
jmf. Opplæringslovens §13-2. 
Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) samarbeider med elevens hjemskole og følger 
retningslinjer og frister for grunnskolen i kommunen der institusjonen ligger. 
 
Standpunktkarakter og klagerett.  
I siste del av vårsemesteret 2023 vil 10. trinns-elever få fastsatt standpunktkarakterer, som vil stå på 
«Vitnemål for grunnskolen».  
Her vil karakterene fra karakter i orden og oppførsel for 10. trinn frem komme.  
 
Fag eleven har fått avgangskarakter i tidligere (mat og helse, musikk, valgfag 8. og 9. trinn) vil stå på 
vitnemålet.  
 
Elever som har fritak for vurdering med karakter i et eller flere fag, vil få en egen kode i karakterfeltet.  
 
SMI-skolen meddeler standpunktkarakter*, samt karakterer i orden og oppførsel onsdag 31. mai 2023. 
*standpunktkarakterer også for 8. og 9. trinn 
 
 
8. og 9. trinn får også sine standpunktkarakterer meddelt onsdag 31. mai 2023.  
8. trinn: Valgfag. Karakteren blir standpunktkarakter, dersom eleven velger annet valgfag 9. trinn. 
9. trinn: Mat og helse er avgangsfag 9. trinn. Valgfag, karakteren blir standpunktkarakter, dersom eleven 
velger annet valgfag 10. trinn. 
 
 
Klagerett standpunkt: 
Ifølge Forskrift til opplæringsloven § 5-5 har elevene 10 dagers klagefrist fra det tidspunktet de har fått 
opplyst karakterene.  
Det er viktig at klagen sendes til skriftlig til rektor snarest mulig, slik at skolen får behandlet den og 
videresendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
Hjemskolene deler ut vitnemålene i uke 24, perioden 12. -16. juni. Vi avtaler med hver enkelt elev hvordan 
vi praktisk løser dette. 
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Krav om fratrekk for fravær 

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. 

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitne-
målet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved 
en begrunnelse på fraværet til vitnemål.  

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes 

• helsegrunner etter tredje dag 

• kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag 

• innvilget permisjon fra første dag* 

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.  
 
*Innvilget permisjon etter Opplæringslova § 2-11.  
I denne paragrafen heter det at kommunen etter skriftlig søknad kan gi den enkelte elev permisjon i 
inntil to uker, når det er forsvarlig. 
  
Foresatte må selv sende søknad til skolen om de ønsker fratrekk for fravær.  
Det må søkes etter både 8, 9. og 10. trinn.   
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signatur på mottatt informasjon om klagerett og fratrekk for fravær returneres til SMI-skolen. 

 

Melsom/Skien, dato __________  

 

 

 

_____________________   _ _____________________________________ 

Elev       Foreldre/foresatt* 

        

 

              

       Arbeidssted  

 

*Foresatt: signerer med stilling/arbeidssted 


