
Høyring- forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande 

opplæring. 
 

Ungdomspolitisk utval har følgjande innspel til høyringa. Utvalet svarar på spørsmåla i høyringsdokumentet:  

 

3. Eksamen i alle trekkfag på to eksamensdager. 

- Mener dere at eksamensperioden bør komprimeres til fem dager ved å avholde alle sentralt gitte 

eksamener i programfag på Vg3 (studieforberedende) i løpet av to dager? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Tanken er god for elevar, men for privatistar og for svakare elevar vil dette kunne ha negative 

konsekvensar og føre til meir press/stress i denne perioden.  Det er få elvar som har noko 

imot dagens ordning, for lærarar derimot kan desse to vekene opplevast som lite produktive.  

Difor synest vi at dagens ordning kan oppretthaldast, med tanke på at ei slik endring vil bli 

krevjande for privatistar som tek fleire enn to fag.  

 

- Vil et slikt forslag gjøre det lettere for skolene å planlegge og gjennomføre opplæringen i tråd med 

årstimetallet? 

o Ja. 

 

- Ser dere andre økonomiske eller administrative konsekvenser av forslaget? 

o Dei lærarane som har fleire eksamensfag og underviser i fleire klassar som kjem opp same 

dag vil få vanskar med å vere tilgjengeleg for alle elevane på førebuingsdagane. 

 

Kap 4: Flytte offentliggjøringen av eksamenstrekket. 

 

- Vil en endring av offentliggjøring av trekket gjøre det lettere å planlegge undervisningen?  

o Ja. 

 

- Hvis dere ønsker en endring, hvilket alternativ foretrekker dere? 

• Alt 1: 10 virkedager før eksamen 

• Alt 2: 15 virkedager før eksamen 

• Alt 3: 20 virkedager før eksamen 

• Alt 4: Annet (mer enn 4 uker) 

 

Utvalet synest tidspunktet for offentleggjeringa bør endrast, til mellom 10 og 20 dagar før eksamen. 

 

- Mener dere tidspunktet for offentliggjøring av trekk bør endres både for sentralt gitt og lokalt gitt 

eksamen? 

o Utvalet meiner at fristen bør vere lik for både sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. 

 

- Mener dere trekket skal offentliggjøres felles for alle fag, eller mener dere det fortsatt skal være et 

skille mellom sentralt gitte og lokalt gitte eksamener? 

 

- Vil forslaget føre til andre økonomiske eller administrative konsekvenser? 

 

 

5. Standpunkt skal ikke være satt før lokalt gitt eksamen gjennomføres. 



- Vil en endring i bestemmelsen i forskrift til opplæringsloven § 3-18 om fastsettelse av 

standpunktkarakter i fag med lokalt gitt eksamen bidra til at årstimetallet i fag i større grad 

oppfylles? 

o Nei. 

 

- Vil det være en god løsning at eksamenskarakterene ved lokalt gitt eksamen ikke kan offentliggjøres 

før etter fellessensurmøtet, og at standpunktkarakter i alle fag skal fastsettes før dette møtet? 

o Ja. 

 

- Hvis nei, hvilket alternativ foretrekker dere? 

• Alt 1: Rektor bør kunne avgjøre når standpunktkarakteren må være satt 

• Alt 2: Standpunktkarakteren bør settes før sensuren i faget faller 

• Alt 3: Annet 

 

- Vil forslaget føre med seg andre økonomiske eller administrative konsekvenser? 

 

6. Endring i skoleårets varighet. 

 

- Vil en endring av bestemmelsen om skoleårets varighet i opplæringsloven § 3-2 i større grad gjøre 

det mulig å oppfylle årstimetallet før eksamenstiden begynner? 

o Ja.  

 

- Hvis ja, hvilket av disse alternativene foretrekker dere? 

• Alt 1: Opplæringen skal strekke seg over minst 36 uker innenfor en ramme på 45 

sammenhengende uker 

• Alt 2: Skoleåret skal ikke strekke seg over mer enn 45 uker 

• Alt 3: Opplæringen skal strekke seg over minst 180 dager. Elevene skal ha minst sju uker 

sammenhengende ferie. 

• Alt 4: Annet 

 

Alternativ 3. 




