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Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Ad spørsmål vedrørende regler for behandling av klage på standpunktkarakter
Utdanningsdirektoratet viser til deres brev av 24.09.2008 der det bes om avklaring i forhold til
om skolen, ved rektor, kan treffe nytt vedtak om karakterfastsetting dersom man finner klagen
berettiget (omgjøring av eget vedtak), eller om det er slik at klage på standpunktkarakterer alltid
skal behandles hos klageinstansen.
Fastsetting av standpunktkarakter er et enkeltvedtak som er fattet av skoleeier, jf.
forvaltningsloven § 2 b). I henhold til forvaltningsloven § 35 kan et forvaltningsorgan endre sitt
eget vedtak på visse nærmere fastsatte vilkår. Det følger imidlertid av forskrift til
forvaltningsloven av 15.12.2006 nr. 1456 § 32 at bedømmelse av prøve, eksamen eller andre
prestasjoner ved skole eller annen undervisningsinstitusjon eller ved særlige prøveorgan bare kan
påklages etter de særskilte forskrifter som er eller blir fastsatt. Dette innebærer at i den grad
forskrift til opplæringsloven gir anvisning på annen klageprosedyre enn forvaltningslovens regler,
vil reglene i forskriften gå foran.
Regler om saksbehandling ved klage på standpunktkarakterer er gitt i forskrift til opplæringsloven
§ 5-12 med hjemmel i opplæringsloven §§ 2-3 tredje ledd og 3-4 første ledd. Denne
bestemmelsen fastsetter at Fylkesmannen er klageinstans når det gjelder klager på
standpunktkarakterer i grunnskolen og at fylkestinget, eller den fylkestinget bemyndiger, er
klageinstans ved klage på standpunktkarakter i videregående opplæring. Forskriften åpner ikke
for at skolen, ved rektor, kan endre sitt vedtak om karakterfastsettelse etter at karakter er
fastsatt.
Direktoratet vil tilføye at formålet med reglene om at klagebehandlingen legges til
Fylkesmannen/fylkestinget er at det vurderes som uheldig om skolen skulle behandle klager
grunnet den nære relasjonen mellom skole - elev, samtidig som det gir mulighet for kvalitets- og
systemkontroll av skolene.
Etter dette finner Utdanningsdirektoratet at skolen, ved rektor, ikke har hjemmel for å endre
vedtak om karakterfastsetting i en klagebehandling.
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