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Fylkesmannen i Buskerud 
Postboks 1604 
 
3007  Drammen 
 
 
Spørsmål om muligheten for å ta grunnskolefag som privatist 
 
Vi viser til e-post av 20.09.2011 angående forbedring av karakterer i grunnskolen.  
 
Spørsmålet gjelder om personer som har avsluttet grunnskolen, og er for eksempel 17 år. 
De ønsker å forbedre sine karakterer fra grunnskolen. De har ikke rett til grunnskole-
opplæring for voksne, men Fylkesmannen spør om de likevel kan gå opp som privatister 
dersom kommune, fylkeskommune eller andre tilbyr grunnskoleopplæring. Vi forstår det slik 
at med “avsluttet” menes “fullført”.  
 
Det er i utgangspunktet klart at denne gruppen har rett til videregående utdanning etter 
opplæringsloven § 3-1, altså “ungdomsrett”, og ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne 
etter § 4A-1. Det kan forekomme tilfeller hvor ungdommer ikke kommer inn på ønsket ut-
danningsprogram i videregående opplæring på grunn av sine karakterer, og ønsker å 
forbedre karakterene fremfor å ta imot tilbud om plass på et annet utdanningsprogram.  
 
For andre enn voksne finnes det som kjent ikke privatisteksamen for grunnskolen. Ungdom 
som har fullført grunnskolen, har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdannings-
program på videregående. Vi finner det betenkelig å skulle åpne for muligheten til å for-
bedre fag fra grunnskolen. Dersom en slik ordning skulle få noe omfang, ville det kunne 
medføre at disse elevene kom inn på ønsket utdanningsprogram på bekostning av elever 
som kommer direkte fra grunnskolen, og i neste omgang føre til at flere ser seg nødt til å ta 
opp fag fra grunnskolen. På denne bakgrunn finner vi at en slik ordning ikke er ønskelig. 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Hilde Austad Hild Stokke 
seniorrådgiver seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 


