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Side 7

Udir – Føring av vitnemål og
kompetansebevis for
grunnskolen 2017
Pkt 2 Merknader
Vitnemålsmerksnader

Kommentar/spørsmål
VMM03 – Eleven er fritatt fra eksamen
Denne forklarer hvorfor det ikke er en eksamen på elevens vitnemål, det bør holde.
Men i føringsskrivet står det at denne skal benyttes sammen med «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter.
I hvilke fag?
Det medfører at eleven ikke kan unntas fra eksamen i administrasjonssystemet, men må delta i trekkingen slik
at han får et eksamensfag å sette F på. Deretter må vedkommende unntas fra PAS.
Det er både ulogisk og unødvendig at det skal ligge «Fritatt» som en eksamenskarakter når VMM03 viser at
eleven er fritatt fra eksamen.
Svar: Slik vi forstod dere på møte, er det greit å føre «Fritatt» dersom eleven skal ha én eksamen. Dersom de
er fritatt fra begge eksamenene, er det unødvendig. Det holder å føre VMM03. Vi vil vurdere det.
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Pkt 4. Føring av standpunktog eksamenskarakterer mv.
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Avlyst eksamen

Foreslår at oversikt blir satt opp tilsvarende føringsskrivet for videregående
Vurderingsuttrykk
Ut på dokumentasjon
Føring i datasystem
Deltatt
Deltatt
D
Fritatt
Fritatt
F
Ikke vurderingsgrunnlag
IV
IV
Ikke møtt
IM
IM
Godkjent *)
Godkjent
GK
*) Gjelder voksne (pkt 11)
Svar: Det er ok. Vi kan lage en oversikt tilsvarende føringsskrivet for videregående.
Eksamensform ligger uten FAM-kode. Det er kun VMM-kode
Svar:

Vi ser at det på videregående skal føres med FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg» (og så VMM17-19). Vi skal
se om vi burde ha samme type føring for grunnskolen og videregående.
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Elever med fritatt fra
opplæring

Forskjell på føring for elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål (Fritatt i standpunkt +
FAM01) og alle andre fag med fritatt for opplæring (Stiplet linje i standpunkt +FAM01)
Svar: Det er ulik føring på fritak fra opplæringsplikten og fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.

Det er riktig at for elever som er fritatt fra opplæringsplikten, skal dere føre en stiplet linje i rubrikken for
standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra. Dersom en elev er fritatt fra opplæring i skriftlig
sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter
Fritakene har to ulike hjemmelsgrunnlag som skal synliggjøres på dokumentasjonen.
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Kandidater som har
dokumentert fravær begge
eksamensdager
Elever med fritak fra eksamen

Stemmer tekst og eksempelbilde?
De to nederste bildene på siden er helt like.
Svar: Det er feil i teksten og i overskriften på eksempelet. Vi skal gjøre om på det.
Er det aktuelt å legge inn en FAM-kode her?
Svar: Svar som til side 7.

