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 Prosedyre for vurdering og vitnemålskriving i 10. klasse. 
 
Desember/januar: 
Elevene skal ha en skriftlig underveisvurdering i alle fag. Dette kalles 
halvårsvurdering. Av den skriftlige vurderingen skal det gå klart frem hvilket faglig 
nivå eleven har. 
 
Mai/juni: 
Elevene skal ha et skriftlig vitnemål hvor det går klart frem hvilket faglig nivå de har.   
 
Klageprosedyre 
Elevene har 10 dagers klagefrist. Elevene skal bli skriftlig informert om klagefristen 
og hvem som er klageinstans.  
 
Det er rektor / daglig leder som er klageinstans på sluttvurderingene. 

 
Klageprosedyrene skal være avsluttet innen siste skoledag og vitnemålsutdeling. 

 
Klager eleven måtte ha i forhold til inntak på videregående skole skal rettes til 
fylkeskommunen. Denne vil i hovedsak handle om nivåfastsettelsen av vitnemålet. 
Skolen og fylkeskommunen må derfor bli enige om en praksis for hvordan disse 
sakene skal behandles.  
 
 
 

 
Retningslinjer for vitnemål 10. klasse. 

 
Vitnemålet er det offisielle dokumentet for elever som har avsluttet 10-årig   
steinerskole.  
 
• Vitnemålet skal ha en forside der elevens fulle navn og fødselsdato står, samt 

avgangsår. I tillegg må skolens navn stå, og det må være undertegnet av daglig 
leder og klasselærer. Fravær og orden/oppførselskarakter kan stå på forsiden eller 
komme på en egen side. 

 
• Vurderingene i hvert enkelt fag følger deretter.   
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Generelle nivåkriterier 

 
På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finnes god veiledning for nivåkriterier. 
Benytt linken. 
 
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/kjennetegn-pa-
maloppnaelse/  
 
 

Vurdering i steinerskolene, 10. klasse 

Steinerskolene skal følge friskolelovens forskrifter om vurdering og 
Steinerskoleforbundets retningslinjer om vurdering. 
Fra friskoleloven: «Elevar i skolar som er godkjende på grunnlag av ei anerkjend 
pedagogisk retning, og som nyttar alternative vurderingsformer godkjende av 
departementet, har rett til vurdering etter skolen sitt system for vurdering. Det same 
gjeld internasjonale skolar. Skolane må likevel følgje § 3-2, § 3-3, § 3-5, § 3-8 til § 3-
12, § 3-13 første og andre ledd, § 3-15, § 3-36 til § 3-41 og § 3-44 til § 3-46. Elles 
gjeld føresegnene i kapitlet her så langt dei passar, dersom ikkje anna er fastsett i 
godkjenninga. Det skal være kjent for eleven hva som er målene for opplæringen og 
hva som blir vektlagt i vurderingen av hennes eller hans kompetanse. Det skal være 
kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurderingen og hva som blir vektlagt i 
vurderingen i orden og i atferd.  
 
Halvårsvurdering i fag 
Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen 
til eleven i forhold til kompetansemålene i den læreplanen skolen har fått godkjent 
etter friskolelova § 2-3. Den skal også gi rettledning om hvordan eleven kan øke 
kompetansen i faget.   
 
Halvårsvurdering i orden og i atferd 
Halvårsvurdering i orden og i atferd er en del av underveisvurderingen.    
Kontaktlæreren skal gi halvårsvurdering i orden og i atferd i samarbeid med de andre 
lærerne til eleven.   
 
Sluttvurdering i fag  
Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i fag etter den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskolelova § 
2-3  
Sluttvurderinger i steinerskolenes grunnskole består av et skriftlig vitnemål hvor det 
går klart frem hvilket faglig nivå eleven har. Sluttvurderingene må baseres på et bredt 
vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3. 
Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsettelsen av hennes eller 
hans sluttvurdering.  
Sluttvurderinger er enkeltvedtak og kan påklages i følge retningslinjer for klager.  
 
Sluttvurdering i orden og atferd 
Vurderingen i orden og i atferd kan ikke gis med karakterer.  
I orden og i atferd skal følgende formuleringer benyttes:  
• Vanlig god orden og vanlig god atferd 
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• Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd 
• Store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. 
 
 
Varsling  
Foreldrene/foresatte skal varsles skriftlig dersom det er fare for at det ikke er 
grunnlag for vurdering i ett eller flere fag.  
Foreldrene/foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven ikke 
får vanlig god orden og vanlig god atferd 
Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe 
grunnlag for vurdering, eller gi eleven mulighet til å forbedre vurderingen i orden 
eller atferd. 
 
Vitnemål 
Vitnemålet inneholder vurderinger i alle fag eleven har hatt i 10.klasse og de fag som 
er avsluttet i 8. eller 9. klasse, med beskrivelser av faglig nivå. Alle faglærere skal gi 
eleven vurderinger i sine fag, og daglig leder er ansvarlig for at dette blir gjort. 
Skolen skal ha et system for å kvalitetssikre vurderingene og påse at vurderingene har 
et enhetlig preg.  
 
 
 
 

Klage på sluttvurdering i steinerskolenes 10. trinn. 
 
Hva det kan klages på  
Det kan klages på de skriftlige sluttvurderingene. Det kan også klages på et eventuelt 
vedtak om ikke å gi sluttvurdering.  
 
Hvem som kan klage  
Eleven kan klage. Foreldre eller foresatte til umyndige elever har selvstendig 
klagerett. 
 
Klageinstans 
Klageinstansen er skolens daglige leder/rektor. 
 
Avgjørelse i klagesaker  
Behandling av klage på sluttvurderingen kan føre til at vurderingen blir stående, eller 
til at denne blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes. 
Den er endelig og kan ikke klages på.  
 
Saksgangen ved klage  
Eleven og de foresatte skal få opplysninger om muligheten til å klage, klagefristen og 
om hva klagen skal inneholde, i samsvar med forvaltningslova § 29, § 30, § 31 og § 
32.  
Klagen skal sendes til skolens daglige leder /rektor.  
 
Klagefrister  
Fristen for å klage på sluttvurderinger er 10 dager. Fristen skal regnes fra tidspunktet 
når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den 
som har klagerett burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Sluttvurderingene skal 
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gjøres kjent for eleven i god tid, slik at klageprosessen er ferdig før 
vitnemålutdelingen siste skoledag. 
 
Formkrav  
Klagen må fremmes skriftlig, og underskrives av klageren eller eventuelt av en med 
fullmakt. Klagen skal inneholde en beskrivelse av hva det klages på, og årsaken til 
klagen. 
 
Rett til begrunnelse 
Foreldre/foresatte kan innenfor klagefristen kreve en begrunnelse for vurderingen. 
Begrunnelsen skal gis av en lærer som har vært med å vurdere eleven og fastsatt 
sluttvurderingen i det aktuelle faget. Normalt vil den skriftlige sluttvurderingen være 
en slik begrunnelse. 
Tilsvarende gjelder for rett til begrunnelse av standpunktkarakter i orden og i atferd. 
Denne skal gis av kontaktlærer. 
 
Klage på de skriftlige vurderingene.  
Ved klage på vurderinger eller på avgjørelsen om ikke å gi vurdering, skal daglig 
leder/rektor vurdere om gjeldende regelverk for vurdering er fulgt.  
Faglæreren skal gi en beskrivelse om hvordan vurderingen er fremkommet, eller en 
begrunnelse for hvorfor det ikke er gitt vurdering, som skal følge klagen. 
Dersom daglig leder/rektor mener at gjeldende regelverk for vurdering ikke er fulgt, 
og det dermed foreligger grunn for klagen, vil daglig leder og faglæreren 
gjennomføre ny vurdering. Den nye avgjørelsen kan det ikke klages på.  
 
Klage på vurdering i orden og i atferd.  
Ved klage på fastsettelse av vurdering i orden og i atferd skal kontaktlæreren til 
eleven beskrive hvilke vurderinger i orden og i atferd som har vært gitt tidligere, 
hvilke tiltak skolen har iverksatt for å rette på forholdene, og en grundig begrunnelse 
for vurderingen som er gjort. Klageren skal ha kopi av denne.  
Daglig leder/rektor avgjør om klagen skal føre til om vurderingen blir endret.  
Finner daglig leder/rektor at klageren ikke kan få medhold, er avgjørelsen endelig.  
 
 
 
Til inntakskontoret 
 
 
Angående inntak av elever fra steinerskolene til videregående skole. 
 
Steinerskoleforbundet vil etter henstilling fra Utdanningsdirektoratet gjøre 
oppmerksom på at Steinerskolene ikke har anledning til å sette karakterer som 
sluttvurdering etter 10. klasse.    
 
Steinerskoleforbundet gjør også oppmerksom på at det er fylkeskommunen som gjør 
et enkeltvedtak i forbindelse med inntaket. Elevene/foresatte har klagerett på inntaket. 
Det er viktig at dette ikke blir behandlet som en klage på en karakter, men at 
fylkeskommunen tar kontakt med skolen og går igjennom elevens vitnemål. Eleven 
skal ha fått klagerett på den skriftlige sluttvurderingen fra skolen, og det er derfor kun 
omregningen til poeng/karakter som evt. må vurderes på nytt.   
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Vennlig hilsen 
 
 
 

Anne Cathrine Bernhardsen 
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