NES VIDEREGÅENDE SKOLE

Informasjon om forsøk i norsk til elever og foresatte i Vg1
studieforberedende utdanningsprogrammer
Norskfaget har ifølge læreplanen tre karakterer. Elevene skal ha standpunktkarkater i
skriflig hovedmål, i skriftlig sidemål og i muntlig
Etter at Kunnskapsdepartementet våren 2013 vedtok nye læreplan i norsk, har det blitt åpnet
for forsøk med én eller to karakterer i faget på Vg1 og Vg2. Forsøket gjelder kun
studieforberedende utdanningsprogrammer.
Ifølge Kunnskapsdepartementet kan skolene søke om forsøk for sine klasser i Vg1
studieforberedende utdanningsprogrammer for skoleåret 2016-2017 med fortsettelse neste
skoleår. Det er imidlertid viktig å understreke at hele læreplanen er gjenstand for
opplæringen og at ingen kompetansemål kan utelates som følge av forsøket.
Nes videregående skole har i likhet med de fleste andre videregående skoler i fylket valgt å
være med på dette forsøket. Vi vil gi halvårsvurdering med én karakter på Vg1 og Vg2 ST og
ID.
I informasjonsskrivet fra Utdanningsdirektoratet om forsøket
http://www.udir.no/Upload/Forsok/2013/Informasjonsskriv%20BM%2014.10.13.pdf heter
det:
Forsøket har ingen konsekvenser for hva elevene skal lære. Det har heller ikke
konsekvenser for vitnemålet etter Vg3. Derimot kan det påvirke karaktersnittet på
kompetansebeviset etter Vg1 og Vg2.
Kompetansebeviset er dokumentasjon på ikke fullført opplæring og blir erstattet av
vitnemål når opplæringen er fullført. Det ligger til grunn for opptak på Vg2 og Vg3,
og har betydning for elever som konkurrerer om skoleplasser på disse årstrinnene.
Med tre karakterer teller norskfaget mer enn andre fag. Gode karakterer i norsk
kan bidra til å trekke gjennomsnittet opp, og mindre gode karakterer kan bidra til å
trekke ned. Med én eller to norskkarakterer blir denne effekten redusert.
En karakter betyr at alle disiplinene i faget (hovedmål, sidemål og muntlig) slås sammen i
halvårsvurderingene. Fylkeskommunen hadde i perioden 2011-2013 et forsøk med én
karakter i norsk ved fem skoler, og erfaringene fra disse skolene er hovedsakelig at elevene
får mer tid til læring. Når faglærere skal sette kun én karakter, trenger man ikke å
gjennomføre så mange skriftlige arbeider med vurdering som når man skal sette tre
karakterer. Det kan arbeides mer i prosess og læring snarere enn vurdering kommer i fokus.
I Vg3 skal alle elevene ha tre karakterer som tidligere. Det blir en overgang, men
fylkesdirektøren tror likevel at elever som har deltatt i forsøket, er godt rustet til å takle
overgangen. Læringen som har foregått gjennom de to årene med mer fokus på læring enn
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vurdering, bør ha gitt elevene et godt grunnlag for å takle overgangen til tre karakterer
(hovedmål, sidemål og muntlig).
På skolens informasjonsmøte for Vg1 den 7.9. vil det bli gitt ytterligere informasjon om
forsøket, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.
Å delta i forsøket er frivillig. Dersom noen ønsker å få vurdering etter ordinær ordning og
dermed ikke delta i forsøket, ber skolen om å få tilbakemelding om dette snarest og senest før
22. september 2017. Dere må da fylle ut svarslippen nedenfor og levere til elevens
kontaktlærer.

Med vennlig hilsen

Rektor Nes videregående skole

………………………………………………………………………………………………………….
Jeg vil ikke være med i forsøket og ønsker å få vurdering etter ordinær ordning med tre
karakterer i norsk i Vg1 og Vg2

…………………………………………………………………………………..(elevens navn)
Klasse: ………….

Dato………………

Underskrift (foreldre) …………………………………………………………

Frist 22.9.2017. Slippen leveres elevens kontaktlærer

Dette dokumentet vil bli arkivert i skolens arkiv.
Dokumentet vil bli makulert etter gjeldende foreldelsesregler.
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