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KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER 
Skjema for skolens oversendelse til administrativt oppnevnt klageinstans 

 
 

Klagerens navn Klikk eller trykk her for å skrive 
inn tekst. 

Fødselsnummer Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. Klagerens adresse Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Skolens navn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Utdanningsprogram Klikk eller trykk her for å skrive 
inn tekst. 

Klasse/gruppe Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Fag-/kontaktlærers navn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
Terminkarakter 1. termin Klikk Standpunktkarakter med tall og bokstaver Klikk eller trykk her for å 

 Dato for fastsettelse av standpunktkarakter Klikk eller trykk her for å 
 Dato for at eleven har gjort seg kjent med karakteren Klikk eller trykk her for å 
 Dato for mottatt klage Klikk eller trykk her for å 

 

Klagen gjelder standpunktkarakter i: Fagkode og fagnavn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.                          

 Orden:    ☐  

 Atferd:   ☐ 
 

Klagen gjelder vedtak om at det ikke kan settes standpunktkarakter  § 3-3, 3. ledd  ☐     eller  § 3-3, 4. ledd (10 %) ☐ 

Klage på standpunktkarakter i fag reguleres av forskrift til Opplæringsloven § 5-12. Klage på karakter i orden og i atferd reguleres av 

forskrift til Opplæringsloven § 5-13. 

 
Vedlegg som skal følge med til klageinstansen (sett kryss for det som er aktuelt): 
☐ Klagen  

 
Hvis klagen gjelder karakter i fag (forskriftens § 5-12): 
☐ Faglærers begrunnelse. Se huskeliste for nærmere krav til faglærers uttalelse 
☐ Rektors uttalelse  

 
Hvis klagen gjelder vedtak om ikke å sette standpunktkarakter etter forskriftens § 3-3, 3. ledd og 3-3, 4. ledd (forskriftens § 5-12): 
☐ Dokumentasjon på varsel om fare for IV (forskriftens § 3-7) 
☐ Skriftlig enkeltvedtak om IV, ved overskredet fraværsgrense 
☐ Faglærers begrunnelse 
☐ Rektors uttalelse 

 
 

Hvis klagen gjelder karakter i orden eller atferd (forskriftens § 5-13): 
☐ Dokumentasjon på varsel om fare for nedsatt karakter (forskriftens § 3-7) 
☐ Kontaktlærers begrunnelse, inkludert omtale av tiltak skolen har iverksatt for at eleven skal kunne unngå nedsatt karakter 
☐ Rektors uttalelse 

 
 

 
 

 
Utdypende forklaring på hva tekstene skal inneholde, finnes på fylkeskommunens nettside. 
 
NB! Uttalelser fra lærer og rektor skal oversendes klager. 
 
Ved klage på karakter i orden / atferd, eller på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter: 

Varselbrev er sendt (skriv dato)    Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.   

Varselbrev er IKKE sendt ☐ 
 

Klagen m/vedlegg er oversendt klageinstansen (dato) Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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 Rektors uttalelse om saksbehandlinga ved skolen (kan skrives her eller i eget vedlegg): 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 


