Behandling av klager på
standpunktkarakterer i fag

7. Regelverket
• Klage på vurdering er regulert i forskriften kapittel 5.
• Bestemmelsene må ses i sammenheng med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og
reglene om individuell vurdering i forskriften kapittel 3.
• Sluttvurderingene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan klages på etter
reglene i kapittel 5 i forskriften. Det er fastsatt i forskriften § 3-14.
• I forskriften § 3-8 er varsling om fare for å få IV i fag regulert.
• I forskriften § 5-12 er klage på standpunktkarakterer regulert.
Det som er sagt ovenfor gjelder så langt det passer for fastsetting av og klage på
standpunktkarakterer for voksne, jf. forskriften kapittel 4.

Forholdet til forvaltningsloven
Standpunktkarakterer er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Imidlertid gjelder ikke
kravet til begrunnelse av enkeltvedtak etter forvaltningsloven §§ 24 flg.
Det er fastsatt i forskrift til forvaltningsloven § 32 at bestemmelsene om klage i
forvaltningsloven ikke gjelder for sluttvurderinger i skole eller eksamen. Bestemmelsene i
kapittel 5 er særregler om klage på vurdering og gjelder her.
De alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel to til fire og kapittel 8
samt ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipp gjelder imidlertid. Det betyr at reglene om
inhabilitet, de alminnelige reglene om saksbehandling og saksforberedelse, også gjelder for
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behandling av klager på sluttvurdering som behandles etter forskrift til opplæringsloven
kapittel 5. Saken skal blant annet være forsvarlig opplyst før klageinstansen treffer sitt
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 17.
I dag er det fastsatt i gjeldende § 5-7 at den som har klagerett kan kreve begrunnelse for
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