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Agenda

• Sluttvurdering uten eksamen

• Vitnemål

• Veien videre

• Å være avgangselev våren 2022 

• Avslutningsseremoni på Chateau Neuf
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Standpunktkarakterer



Overordnet del - kompetanse

• Kompetanse er å kunne tilegne seg og 
anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.



Vurderingsforskriften
1. Orden og adferd påvirker ikke karakteren i fag

2. Kompetansemålene er grunnlaget for vurdering i fag, men skal 
forstås i lys av teksten om faget i læreplanen

3. Standpunktkarakter skal være uttrykk for den samla 
kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av 
opplæringen.

4. Eleven skal vere kjent med hva det blir lagt vekt på i 
fastsettingen av hennes eller hans standpunktkarakter. Eleven 
skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og 
varierte måter. Kompetanse som eleven har vist i løpet av 
opplæringen, er en del av vurderinga når standpunktkarakteren 
skal fastsettes.



Fastsettelse av standpunkt

• Sluttvurderingsperiode begynner rett etter påske

–Flere større elevarbeider og prøver

–Viktigheten av å overholde frister og møte opp til 
vurderingssituasjoner

–God dialog med faglærere ekstra viktig, Teams er 
en effektiv kommunikasjonskanal

–Prioriteringer -> russetid, jobb mm.

• 9. juni settes alle standpunktskarakterer



Vitnemål



Standpunktkarakterer
Standpunktkarakterer publiseres kl. 12.00 fredag 10. juni

Klageadgang: 

• Ordinær klagefrist er fredag 24. juni 2022 kl. 12.00

• VG3 kan be om hurtig klagebehandling:

– Hurtigklagefrist er tirsdag 14. juni kl. 12.00

• Eleven utformer, begrunner og signerer klagen som leveres til skolen

• Klagenemnda vurderer om gjeldende regler for karaktersetting er fulgt

• Får eleven medhold, skal lærer og rektor fastsette karakter på nytt

Ikke bestått?

• En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til 
særskilt eksamen i faget

• Dette gjelder ikke ved IV – ikke vurderingsgrunnlag

• Særskilt eksamen avholdes i nov/des 2022

• Eleven får førstegangsvitnemål hvis faget bestås til eksamen på høsten



Førstegangsvitnemål

• Man må bestå alle fag og oppfylle andre krav til gyldig vitnemål

• De konkurrerer da i en egen kvote ved opptak til høyere 
utdanning via samordna opptak

• Gjelder i totalt tre opptak: 2022/23, 2023/24 og 2024/25

– Vitnemålet må da være uendret fra vår 2022

• Man kan parallelt konkurrere i ordinær kvote hvis man ønsker å 
forbedre karakterer eller få med alderspoeng eller andre 
tilleggspoeng

• De som skal avtjene førstegangstjeneste får utsatt studiestart

– Så søk allerede nå!



Ordinært vitnemål

• I ordinær kvote får man alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng for 
studier eller førstegangstjeneste

• Hvis man forbedrer karakterer må eleven selv kontakte oss for å 
få nytt vitnemål

• På et ordinært vitnemål velger man selv hvilke programfag som skal 
med, men kravene til fellesfag og fordypning for å få et gyldig vitnemål 
består

• Man kan ha flere alternative vitnemål liggende inn på samordna opptak 
– f.eks. hvis det er ulike krav til ulike studier

• Skolepoeng = karaktersnitt x 10 + tilleggspoeng

• Alder (2 poeng pr år f.o.m fylte 20 år, maks. 8 poeng).
• 2 ekstra poeng for ENTEN 1 år med høyere utdanning ELLER folkehøyskole 

ELLER verneplikt.
• Grunnlag for tilleggspoeng må dokumenteres (ikke alder)



Vitnemål og samordna opptak

• Standpunktkarakterer publiseres kl. 12.00 fredag 10. juni
– Med forbehold om endringer

• Vitnemålene vil være klare senest i uke 25 (20.-24. juni)
– De som benytter seg av adgang til hurtigklage på 

standpunktkarakter vil kunne måtte vente til nærmere 1. juli
– Vi vil forsøke å ferdigstille vitnemålene i uke 24 for de som ikke 

tar en skriftlig privatisteksamen (sensur i slutten av uke 24)
– Vi sender ut skolemelding og melding på Teams når vitnemålene 

kan hentes. Hvis en annen skal hente kreves fullmakt.

• Vitnemålene overføres elektronisk til samordna opptak når de 
utstedes
– Det er viktig at elevene sjekker at alt er rett! Selv om det ikke 

er vanlig så kan feil forekomme. I så fall korrigeres vitnemålet 
umiddelbart.

– NB: Ikke alle studiesteder benytter samordna opptak. 



Veien videre



Søknadsprosedyre Samordna opptak
• 1. februar – søkebasen åpner: www.samordnaopptak.no

• 20. april kl 14 – søknadsfrist (inntil 10 studier)

• 1. juli – frist for omprioritering av studievalg 

• 19. juli – oversikt over ledige studieplasser (for de som ikke har 
søkt)

• 20. juli – kan søke ledige studieplasser (for de som ikke har søkt)

• 20. juli – 1. opptak

• 24. juli – svarfrist

• Ca. 29. juli – 2. opptak

• Ca. 4. august – «Restetorget»

• Frister: http://www.samordnaopptak.no/

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/


Private høgskoler og folkehøgskoler
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Karriereplanlegging
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• Det er normalt å ikke vite hva man skal bli

- De færreste som er i arbeidslivet har hatt en klar plan

- 2 av 3 har opplevd at tilfeldigheter de ikke kunne ha forutsett, ble 
utslagsgivende for deres karriereløp

- Trenger ikke å vite akkurat hva man vil bli før man velger studier – det 
vanligste er å finne ut av det underveis!

• Det handler om overganger 

- Fra det trygge og kjente, til det usikre og ukjente

- Hvordan styre selv - hvordan ta kontroll på utvikling

- Hva du blir er det vanskeligere å ha kontroll på



Positiv usikkerhet

• Valg av utdanning?
– Ta utgangspunkt i interesser

– Skiftende trender i arbeidsmarkedet, MEN

– Jo høyere utdanning, større sjanse for jobb

– Et sett av ferdigheter: Samarbeid, problemløser, analytisk, omstilling

• Veien blir til mens vi går

• Positiv usikkerhet; 
– Å være åpen for de mulighetene som oppstår, som man i nuet ikke er 

klar over

– Å være villig til å endre planene sine underveis, når man får ny 
kunnskap/erkjennelse om seg selv

– Utnytt studietiden – ha det gøy!



Hvilke planer har elevene?
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• Har gjennomført veiledning med mange av elevene på Vg3:

– Forsvaret

– Friår

– Jobbe

– Reise

– Studere i utlandet

– Studere i/utenfor Oslo

Vanskelig å forutsi hva som skjer, men må være forberedt på 
at verden er annerledes. Må ha en plan b, og plan c… 



Avgangselever i 2022

• Hva er normalt nå?

• Sosiale møtearenaer er tilbake til normalen?

• Mer tid med foreldre – mindre tid på å finne ut 
av sosiale relasjoner og egne ønsker og behov

• Annerkjennelse; ungdomstiden er ikke blitt som 
forventet. Har ofret mer enn vi kanskje klarer å 
forstå

• En tanke om å "ta igjen" det tapte
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• Russetid – tilbake for fullt

• Russearrangement

• Kåringer gjennomført av russestyret

• Dåp for alle på skolen arrangert av russestyret

• "Rulling" og start av russetid tirsdag 19 april – 17 mai (ikke likt for alle)

• Frokost for russen kl.07.30-08.00 - hver torsdag i russeperioden.

• Samarbeid mellom ledelse og Russestyret for best mulig skolehverdag for alle
gjennom hele perioden

• Samarbeid med Politiet

• Skolens regler gjelder gjennom 
hele russetiden

• Det vil være viktige vurderinger 
gjennom hele russetiden- hjelp 
ungdommene å planlegge de neste 
mnd. Det vil bli hektisk



Så hva kan vi gjøre for å hjelpe?

• Være tilgjengelige og tydelige voksne

• Ved behov, hjelp ungdommen til å sette grenser 
for seg selv. Kan være vanskelig når "alle andre"

• Gi litt håp for nær og fjern fremtid

• Ikke mase, men gi ungdommen rom til pause. 
Det er en intens tid

• Er du eller ungdommen bekymret - så er skolen 
her for å hjelpe dere



Avslutning for VG3

• Tirsdag 14. juni kl.1900-2130 i Chateau Neuf


