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VITNEMÅL Født
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Standpunktkaraktererl)

,il

Obligatoriske fag

Kristendomskunnskap 2)

Norsk hovedmål

Norsk sidemål/samisk, skriftlig

Annet morsmål 	

Matematikk

Engelsk

Samfunnsfag

Naturfag

Musikk, avsluttet..7: klasse

Forming, avsluttet 8. klasse

Kroppsøving

Heimkunnskap, avsluttet 7. klasse

Annen eller livssynskunnskap

Orden14a1 


Eleven har tatt del i avgangsprøve 4)i

Oppførsel

0
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,/7// 26-di 

(Fag)

(Fag)

(Prø arakter)

(Prøv rakter)

(Prøvekarakter)

,d4z
(Prøveform)

(Prøveform)

Merknad 5) 	

Valgfag Kursets Uketime-
8 kl 6)7) varighet tall

Ev.
karakter

	

Valgfag Kursets Uketime- Ev.

	

id4
9. kl 6)7) varighet tall kter

firl 	 4(.1 d9ail
	 4z/ i ffdi	 ‘14/Peez, / 


rektor klassestyrer



OPPLYSNINGER OM VITNEMÅLET

Standpunktkarakterer settes i obligatoriske fag når undervisningen i faget er avsluttet.

Grunnlaget for fastsettingen av standpunktkarakteren i de enkelte fag er det faglige
standpunkt eleven har ved tidspunktet for karaktersettingen.

Hvis en elev er fritatt for vurdering med karakterer i ett eller flere av de obligatoriske fa-

gene, skal det i karakterrubrikken(e) skrives «Fulgt undervisningen».

En elev som er fritatt for kristendomskunnskap, får «Fritatt» ført i karakterrubrikken.
Dersom eleven får annen religions- eller livssynskunnskap, skal det gis karakter i faget
på lik linje med kristendomskunnskap. Ellers skal denne karakterrubrikken blokkeres
med vannrett strek.

Fremmedspråklige elever kan få karakter i faget morsmål. Skolen fører på vitnemålet
hvilket morsmål det gjelder.

Avgangsprøvekarakterer settes på grunnlag av eventuell skriftlig og /eller muntlig av-
gangsprøve. Under «Prøveform» skal det føres «Skriftlig», eventuelt «Muntlig».

«Merknad». Etter lov om grunnskolen § 7.3 og tilsvarende kapittel i føresegner m.v. for
grunnskolen, kan en elev få annen opplæring eller skrives ut før avsluttet 9. skoleår. Ka-
rakterene fra siste karakteroppgjør føres i rubrikken for standpunktkarakterer. Merk-
nadsrubrikken skal bare brukes for å gi opplysning om hvilket karakteroppgjør karakte-
ren(e) er hentet fra.

Etter føresegner m.v. for grunnskolen skal det bare gis karakter i valgfag/valgemner

dersom hjemmet ønsker det. Eventuelle karakterer føres i kolonnen til høyre.

Elever kan etter søknad få annen opplæring. I vedlegg til vitnemålet skal skolen gjøre
greie for innholdet og omfanget av denne opplæringen.

* * *

En nytter disse karaktergradene:

Særs godt
Meget godt

Godt
Nokså godt

Lite godt

For orden og oppførsel nytter en disse betegnelsene:
Svært bra
Bra
Mindre bra


