Jmf: Forskrift til opplæringslova fra § 3-20 til §3-23

SØKNAD OM FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER
Søknaden gjelder elev:______________________________________
Klasse: ____________
Søknaden gjelder for (skoleår og semester): _________________________________________
Elev med individuell opplæringsplan (IOP)
Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra og eleven om eleven skal
ha vurdering med eller utan karakter. I fag der det både gis skriftlege og munnlege karakter, kan foreldra også velje
om eleven skal ha berre skriftleg eller munnleg karakter i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg, kan velje
karakter i den eine eller begge målformene. Valretten gjeld berre i fag som er omfatta av enkeltvedtaket om
spesialundervisning. Forskrift til opplæringslova §3-20
Skriftlig sidemål
Elevar i heile grunnopplæringa har rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei
på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å
greie begge målformene. Forskrift til opplæringslova §3-22

Søknad om fritak for vurdering med karakter i følgende fag:
Norsk muntlig

Engelsk muntlig

Musikk

Kristendom

Norsk skriftlig

Engelsk skriftlig

Fysisk a og helse

Språk

Norsk sidemål

Samfunnskunnskap

Mat og helse

Matematikk

Naturfag

Kunst og håndverk

Skolen har gjennomgått med foresatte og evt. elev om hva valget av vurdering uten karakter
innebærer for eleven (ved spørsmål vennligst ta kontakt med skolen).
Dersom foreldre/foresatte bor hver for seg og begge har foreldreansvar, må begge skrive under.
Ektefeller med felles foreldreansvar kan skrive under på vegne av hverandre.

Sted / dato: ____________________________

Søknaden er: innvilget

Ikke innvilget

Foresatt:_______________________________

Sted / dato:___________________________

Foresatt:_______________________________
Elev (dersom fylt 15 år):
_______________________________________

Rektor:_______________________________

Klageadgang:
Vi gjør oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 2b. Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3
uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til Danielsen Ungdomsskole Haugesund, som
har fattet enkeltvedtaket. Dersom kommunen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli videresendt til endelig klageinstans som er
Fylkesmannen i Rogaland. Klagen sendes til skolen.

Danielsen Ungdomsskole Haugesund, Lydia Amundsensgate 6, 5533 Haugesund, duh@danielsen-skoler.no Tlf. 47 47 35 20

