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I begynnelsen av februar besluttet regjeringen å avlyse alle skriftlige eksamener for elever avgangselever 
i grunnskolen. Det skal dog gjennomføres muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn. Elever har 
rett på undervisning til siste slutt. Da er det viktig at læringstrykket holdes oppe selv om skriftlig 
eksamen nå blir avlyst. Det siste året har vært spesielt, og elever har dessverre gått glipp av mye 
verdifull undervisning i klasserommene. Derfor er det ekstra viktig at elevene får så god undervisning 
som mulig helt frem til skolenes sommerferie. 
 
På bakgrunn av dette stiller jeg ordfører følgende spørsmål: 
 
1. Hvordan vil ordfører følge opp at skolene sørger for at elevene får undervisning til siste slutt?  

 
2. Kommer ordfører til å be om at standpunktkarakter settes senere mot sommeren, slik at elevene får 

mest mulig ut av undervisningstiden? 
 

3. Kommer ordfører til å se på muligheten for at eksterne sensorer ved andre skoler i kommunen 
retter tentamensoppgaver, slik at elevene får en ekstern vurdering av standpunktskarakteren?   

 
Svar 
 
1. Hvordan vil ordfører følge opp at skolene sørger for at elevene får undervisning til siste slutt?  
 
Siden skriftlig eksamen i år er avlyst ligger det til rette for at skolene i stedet kan benytte 
eksamensperioden til ordinær undervisning. Det vil i praksis bety at perioden med ordinær undervisning 
forlenges i forhold til år der tid må brukes til avvikling av skriftlig eksamen.   
 
2. Kommer ordfører til å be om at standpunktkarakter settes senere mot sommeren, slik at elevene 

får mest mulig ut av undervisningstiden? 
 

Det er nasjonale retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakterer i år. I fag der det 
ikke er muntlig eksamen, skal standpunktkarakterer for alle fag settes i uke 23. I fag der det er muntlig 
eksamen, skal standpunktkarakterene settes i uke 22. Skriftlig eksamen for elever er avlyst (udir.no) 

 
Siste dato for muntlig eksamen er 15. juni. Siste skoledag før sommeren er 18. Juni (uke 24).  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2021/#159647
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3. Kommer ordfører til å se på muligheten for at eksterne sensorer ved andre skoler i kommunen 

retter tentamensoppgaver, slik at elevene får en ekstern vurdering av standpunktskarakteren? 
 
Det føres standpunktkarakterer i fag, i orden og i adferd og eksamenskarakterer på vitnemålet fra 
grunnskolen. Standpunktkarakterer gir uttrykk for den samlede kompetansen eleven har oppnådd ved 
avslutningen av opplæringen i faget. 
 
Eleven skal være kjent med hva som legges til grunn for fastsetting av standpunktkarakteren, og eleven 
skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. Siden standpunktkarakter er 
en samlet faglig vurdering over tid, og ikke en enkeltstående vurdering slik som eksempelvis eksamen er, 
må standpunktkarakterer settes av pedagoger ved skolen som har fulgt opp elevene over tid.  
 
 


