
 

Side 1 av 2 
 

NOTAT   
Rogaland fylkeskommune, seksjon opplæring i skole  
Hvordan skal skolene behandle elever som får vedtak om IV (ikke 
standpunktvurdering med karakter) på grunn av overtrådt fraværsgrense?  

Dette notatet gjelder elever som overskrider 10% (ev 15% ved unntaksregel) av årstimetallet 
i faget. Elever som i 1. termin overskrider 10/15% av halve årstimetallet, skal ikke ha 
halvårsvurdering med karakter, men har rett til annen form for underveisvurdering. Udir-3-
2016 sier om disse elevene:  

«Elever som ikke får karakter til halvårsvurderingen må følges ekstra godt opp. Han 
eller hun må være klar over at mer fravær også vil kunne føre til manglende 
standpunktkarakter.» 

 
 
1. Prosedyre ved enkeltvedtak  
 

1.1. Eleven skal varsles uten ugrunnet opphold når det er fare for at fraværsgrensen 
overskrides. 
 
1.2. Hvis fraværet fortsetter og grensen overskrides, skal eleven og foresatte få 
anledning til å framlegge aktuell dokumentasjon før vedtak om IV fattes. Den framlagte 
dokumentasjon må arkiveres og journalføres. Den skal inngå i grunnlaget for et 
eventuelt vedtak, og vil ha verdi for begge parter ved en eventuell rettslig tvist. 
 
1.3. Hvis vedtak fattes, har eleven 10 dagers klagefrist. Vedtaket trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt eller ankesak er avgjort med negativt utfall for eleven.  

 

2. Elever som har fått vedtak om IV (ikke standpunktvurdering med karakter på 
grunn av overtrådt fraværsgrense) før 1. februar, privatistoppmeldingsfristen.   
 

2.1. Elever som vil bli privatister, må snarest søke om dette. Søknaden bør 
innvilges, jf.:  

Udir-3-2016: «Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget 
samme år, ikke kan være elev i faget samtidig. Fylkeskommunen (rektor, hvis 
myndigheten er delegert) kan avgjøre om en fulltidselev likevel kan bli deltidselev, hvis 
det foreligger tungtveiende grunner, jf. forskriften § 6-5. Fylkeskommunen bør se på 
overtrådt fraværsgrense i ett eller flere fag som en tungtveiende grunn.» 
 
Det er viktig at eleven søker og at skolen behandler søknaden før oppmeldingsfristen 
1. februar.  
 
Udir v/Fylkesmannen: For elever som slutter i faget, opphører fraværsføring, og 
fraværet eleven har hatt i faget, slettes og kommer ikke på vitnemålet. 
 
Eleven blir da deltidselev, og dermed gjelder denne generelle forskriften for 
fraværsføring i de fagene eleven fortsetter med (forskrift til opplæringsloven §3-47): 
«Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og som 
timar eller berre i timar.» 

 
2.1.1. Elever som har valgt å bli privatister pga overskredet fraværsgrense, men ønsker 
å delta i undervisningen: 
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Disse har ikke rett til undervisning. De må søke om å få være hospitanter. 
Rogaland fylkeskommune ber skolene se med velvilje på slike søknader.  

 
2.2. Elever som ikke vil bli privatister, kan fortsette som elever med rett til 
undervisning og vurdering, unntatt sluttvurdering.  
Udir-3-2016: «Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til 
halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at de har rett til å delta i 
opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag.» 
 
Udir v/Fylkesmannen: Fraværsføring fortsetter. 

  
3. Elever som har fått vedtaket etter 1. februar, privatistoppmeldingsfristen.   

Det er ulovlig å melde deg opp som privatist når du er elev (jf forskriften § 3-27).  Hvis du har 
elevstatus 1. februar eller senere, kan du ikke melde deg opp som privatist samme skoleår.  

3.1. Elever som vil fortsette som elever i faget. Se pkt 2.2. 

3.2. Elever som vil slutte som elever i faget selv om muligheten for å ta 
privatisteksamen samme år ikke lenger finnes. 

Motivet for dette kan være 1) at eleven heller vil bruke tiden til å arbeide med fag som 
han faktisk vil få karakter i, og 2) å få slettet sitt fravær i faget (jf. 2.1).  Rektor må 
behandle en slik søknad ut fra forskriftens § 6-5. Udir-3-2016 gir ingen føringer for 
behandlingen.  

 

4. Praksis ved eksamenstrekk.  

Vi har forelagt problematikk for Udir v/Fylkesmannen og oppsummerer i henhold til svaret vi 
har fått der. 

Det er to overordnede prinsipp: 

4.1. Som elev kan man ikke få eksamenskarakter i et fag man ikke får 
standpunktkarakter i. 

4.2. Reglene for antall eleveksamener er like for heltidselever og deltidselever.  

En deltidselev som melder seg opp til privatisteksamen i et fag, skal ikke få redusert 
kravet til antall eleveksamener. Dette gjelder i den grad eleven har nok elevfag det er 
mulig å ha eleveksamen i.  

 

4.3. Varianter 

4.3.1. Elever som har vedtak om IV før trekket foretas. Eleven trekkes ut til 
eksamen etter gjeldende uttrekksregler, men fag han har IV i holdes utenfor. 

4.3.2. Elever som har vedtak om IV etter at trekket er foretatt, men før 
eksamen. Eleven fjernes fra eksamenspartiet i det faget han opprinnelig ble 
trukket ut i og trekkes ut i et annet fag hvis det er mulig.  

4.3.3. Elever som får vedtak om IV etter at eksamen er gjennomført. 
Eksamen annulleres og eksamenskarakteren slettes. 

Disse variantene er knyttet til tidspunkt for vedtak om IV og gjelder uavhengig av om 
eleven melder seg ut av faget, og uavhengig av om han melder seg opp som privatist.  


