
Informasjon til elever og foresatte angående standpunktvurdering våren 2020. 

 

12.mars 2020 ble skolene stengt for opplæring og vi gikk over til fjernundervisning. Alle eksamener 

våren 2020 er avlyst. Elevene skal likevel få kompetansebevis etter Vg2 yrkesfag og vitnemål etter 

Vg3 stud.spes / påbygg. Det vil komme en merknad på kompetansebeviset / vitnemålet om at alle 

eksamener denne våren ble avlyst pga koronaviruset. 

Standpunktkarakterer i fagene skal settes som vanlig og etter regler for standpunktvurdering. 

Elevene må delta i opplæringen for at lærerne skal ha vurderingsgrunnlag. Det er siste del av 

opplæringen som vektlegges mest i standpunktvurderingen. Dette gjelder også når elevene jobber 

hjemmefra på grunn av koronasituasjonen. 

Å delta i opplæringen betyr at elevene må være med på videomøter, delta i gruppearbeid og gjøre 

individuelt arbeid som lærerne legger opp til i fagene. Det innebærer også at en må følge med på 

beskjeder som legges ut på It’s learning eller i Teams. 

Dersom elevene ikke deltar i opplæringen, kan konsekvensen bli at en får IV (ikke vurdert) i faget. Da 

er ikke faget godkjent og en må ta faget opp igjen som privatist. 

Regjeringen har bestemt at det ikke skal føres fravær fra skolene ble stengt ned. Det betyr at fravær 

før 13.mars vil bli ført på kompetansebeviset / vitnemålet, mens fravær (ikke deltakelse i 

undervisning) etter 13.mars ikke vil bli ført.  

Noen tenker kanskje derfor at det ikke er så nøye å delta nå, men det stemmer ikke. Som nevnt 

kan eleven få IV i fag, og IV i ett eller flere fag medfører at en ikke få godkjent kompetansebevis / 

vitnemål. Skolen skal sende et varselbrev til elever om en står i fare for å ikke ha vurderingsgrunnlag. 

Dette varselet er ment som en service slik at en fortsatt kan gjøre noe med det. 

 

Til slutt vil jeg informere om at standpunktkarakterene for elevene på Vg3 og Vg4 vil bli publisert 

12.juni, og standpunktkarakterene på Vg1 og Vg2 vil bli publisert 15.juni.  

 

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med mentor eller avdelingsleder. 

Dere kan også lese mer om dette på Udir sine sider:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/eksamen-2020/ 

 

Med ønske om en god avslutning av skoleåret for alle       

 

Vennlig hilsen  

Solveig Rossebø Kalstad 

Rektor Haugaland vgs 
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