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Endringer i forskrifter og merknader for føring av vitnemål for elever
som ble berørt av streik våren 2012
Utdanningsdirektoratet informerer om at det som hovedregel ikke er nødvendig å søke
dispensasjon for elever som har blitt berørt av streik i forbindelse med
eksamensavleggelsen.
Videregående opplæring
Elever i offentlig og privat videregående opplæring som mangler eksamenskarakter eller
som ikke har fått forberedelsesdag i ett eller flere fag grunnet streik våren 2012 har fått en
generell dispensasjon fra kravene for å få vitnemål.
På vitnemålet skal dere føre VMM11 ”Eksamen avlyst, jf. vedlagte dokumentasjon”. I
vedlegget til vitnemålet eller kompetansebeviset må dere informere om årsaken til at
eksamen ble avlyst og vise til § 23-4 i forskrift til opplæringsloven for streik 2012.
Forskriftsbestemmelsen vedlegges vitnemålet.
Se punkt 6.6 om avlyst eksamen i retningslinjene for føring av vitnemål og
kompetansebevis fra 06.02.2012 (sist oppdatert 30.04.2012):
http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-avvitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet1/
Regelverket
Kunnskapsdepartementet har den 05.06. 2012 vedtatt en ny § 23-4 i forskrift til
opplæringsloven. Denne bestemmelsen gir elever i offentlig videregående opplæring som
mangler eksamenskarakter i ett eller flere fag grunnet våren 2012 dispensasjon fra kravene
for å få vitnemål i § 3-42 andre ledd.
Paragraf 23-4 i forskrift til opplæringsloven omfatter også elever som grunnet streik ikke
har fått avviklet eksamen i henhold til reglene. Dette innbefatter elever som ikke har fått
forberedelsesdag, herunder tilgang til veiledning, og elever som kun har fått avlagt deler av
eksamen i ett fag. Avvikling av skriftlig og muntlig eksamen i f.eks. norsk anses som to
ulike fag i denne sammenheng.
Det er fastsatt en tilsvarende bestemmelse i forskrift til privatskoleloven § 3-38b.
Forskriftsendringene følger vedlagt.
Grunnskolen
Elever i grunnskolen som mangler eksamenskarakter på grunn av streik får vitnemål, uten
at dere trenger å søke om dispensasjon. På vitnemålet fører dere en stiplet linje i rubrikken
for eksamenskarakter og i rubrikken for eksamensform. Dere fører også VMM04 ”Eksamen
avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen”. Årsaken til at eksamen ikke er avholdt,
legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.
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Se punkt 4 om avlyst eksamen i retningslinjene for føring av vitnemål i grunnskolen:
http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-avvitnemal-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet1/
Henvendelser knyttet til innholdet i disse retningslinjene skal gå tjenestevei.
Vennlig hilsen

Cathrine Børnes
avdelingsdirektør

Hilde Austad
seniorrådgiver

Vedlegg: Forskrift om endring i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og
forskrift om endringer i forskrift 14.juli 2006 nr. 932 i privatskoleloven.

