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1. Bakgrunn  

Retten til ny eksamen for elever i videregående opplæring er beskrevet i FOL §3-34. 

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive RFK sine rutiner for oppfølging av 

disse elevene. Dette omfatter faglig og sosial oppfølging i tillegg til gjennomføring av 

ny eksamen.  

 

Elever kan av ulike grunner miste sin elevstatus i ett eller flere fag og må da ta faget 

som privatist (FOL-§3-27). Rogaland fylkeskommune er opptatt av å gi pedagogisk 

oppfølging også til disse elevene. Tiltak overfor disse er derfor også omtalt i dette 

dokumentet. 

  

Arbeidet inngår i RFK sin nullvisjon om å oppnå at flest mulig gjennomfører og består 

videregående opplæring. Rutinene evalueres og suppleres gjennom innspill på de 

halvårlige møtene for oppfølgingsansvarlige.   
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2. Aktører   

Styringsdokumentet beskriver ansvaret til Skolen, Privatistkontoret, Seksjon for 

Fagopplæringen, Oppfølgingstjenesten (OT) og rettighetene til eleven/lærlingen.  

  

3. Ansvar og rettigheter 

Elevens rettigheter  

• Elever som får karakteren 1 i standpunkt og som ikke er trukket ut til eksamen i 

faget, har rett til særskilt eksamen.    

• Elever som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen.   

• Elever som kan dokumentere fravær ved ordinæreksamen, har rett på utsatt 

eksamen.  

 

Privatister 

• Elever som ikke har vurderingsgrunnlag (IV) i et fag mister sin elevstatus i faget 

og må avlegge privatisteksamen. Det samme gjelder elever som ikke har 

fullført sin opplæring. 

• Fristen for å melde seg opp er 1. februar og 15. september 

• Fylkeskommunen kan velge å la elever som har mistet elevstatus få hospitere i 

faget. (FOL §6-39) 

 

4. Overordnede pedagogiske tiltak 

Rogaland fylkeskommune har som målsetning at flest mulig elever skal gjennomføre 

og bestå sin videregående opplæring. Som et ledd i dette har RFK satt i verk flere 

tiltak for elever som har fått karakteren 1 eller IV. De viktigste er disse: 

 

Tiltak Tilbud 

Høstskolen Høstskolen er et tilbud om faglig støtte gjennom nettbasert 

eksamens-forberedende kurs i følgende fag: 

• Norsk Vg3 studieforberedende 
• Norsk påbygg, 
• Matematikk: R1, 2P, 2PY, 1T og 1P. Dersom nok 

elever S1 og S2  
 

Tilbudet er for elever som har fått karakteren 1 i standpunkt 

eller til eksamen, eller som ikke har fått vurdering (IV)  

Sommerskolen Tilbud til elever, lærlinger med karakteren 1 eller IV i 

fellesfag med lokalgitt eksamen. 
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Gjennomføres over to uker umiddelbart etter skoleårets 

slutt. Avsluttes med eksamen. 

Tilrettelagt opplæring 

i ordinære klasser 

Er et generelt tilbud til elever med behov for særskilt 

tilrettelagt opplæring i en periode. Vil også være relevant for 

elever som står i fare for å få 1 eller IV. 

Tiltaket er beskrevet i et eget styringsdokument. 

 

 

5. Organisatoriske tiltak 

Flere aktører har et ansvar for å følge opp elever med 1 eller IV og bidra til at disse får 

gjennomført og består en ny eksamen.  

 

Skolens ansvar  

  

Hver skole skal ha en oppfølgingsansvarlig. Se «Mandat oppfølgingsansvarlige». 

Oppfølgingsansvarlige er den som ivaretar helheten og sammenhengene mellom ulike 

tiltak og tjenester for at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen.  Det er rektor 

på skolen som definerer oppgavene som følger mandatet og hvem som skal ta ansvar 

for oppgavene.   

 

Den skolen der eleven gikk da retten til NUS oppstod, har ansvaret for at retten blir 

fulgt opp. Det samme gjelder skolen hvor privatisten sist var elev. Skolens ansvar for 

disse elevene gjelder det første halvåret, høsthalvåret, etter at eleven gikk ut fra 

skolen.   

 

 

Felles tiltak for elever med 1 og IV 

 

Tiltak Oppfølging 

Informere Skolen skal ha rutiner for hvordan informasjonen blir 

formidlet til eleven, innholdet i informasjonen og hvilke 

informasjonskanaler som skal benyttes. 

 Skolen skal etter fullført skoleår informere eleven om 

ny, utsatt eller særskilt prøve i brev og eventuelt i 

personlig samtale dersom dette er praktisk mulig før 

eleven avslutter skoleåret. 

 Skolen skal, som et minimum via SMS, minne alle 

elever med rett til NUS- eller privatist-eksamen om 

eksamen og sine tilbud, umiddelbart etter skolestart.   

Gi råd Alle elever som har rett til NUS, eller privatister, skal ha 

en navngitt kontaktperson på skolen. 

 Elever som har fått «1» eller «IV» skal informeres om 
skolens egen intensivopplæring i faget før 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8130/0/0/0/0/Mandat_oppfoelgingsansvarlige.pdf?Company=rfk
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NUS/privatisteksamen, det vil si i begynnelsen av 
skoleåret og/eller i januar.  
 
Dersom ikke skolen har noe tilbud til eleven, skal 
skolen i samarbeid med eleven undersøke muligheten 
for slik hjelp på andre skoler.  
 

 Skolen skal tilby råd om valg av NUS eller 
privatisteksamen. 

Oppmelding Skolen skal hjelpe eleven med endelig oppmelding i 
god tid før oppmeldingsfrist. 

 Skolen har ansvaret for endelig oppmelding til NUS 

til elever som:   

• er på samme skole påfølgende høst   

• har fått plass på annen skole   

• eller som ikke begynner på skole påfølgende høst 
fordi de har avsluttet videregående opplæring eller 
fått lærekontrakt  

 

Nytt 

vitnemål/kompetansebevis 

Elever som består NUS eller privatisteksamen det 
første året etter at de fullførte skal få nytt vitnemål fra 
den skolen der eleven fullførte utdanningen.  
 
Det er privatistkontoret som skal utstede nytt 
kompetansebevis/vitnemål hvis eleven består ny prøve, 
eventuelt arrangere lokalgitt eksamen for privatister.  
 
«Bestillingen» på nye vitnemål/kompetansebevis 
kommer fra privatistkontoret, skolene registrerer dette i 
SATS og sender ut vitnemål/kompetansebevis til 
elevene.  
 

Videre oppfølging Etter første halvår påfølgende skoleår, er ansvaret for 
informasjon og veiledning tillagt fagopplæringen (for 
lærlinger), den videregående skole der eleven nå er 
elev, privatistkontoret eller OT for ikkeelever/læringer.  
 

 Etter avsluttet høstsemester skal skolen overføre navn 
og kontaktinformasjon på alle elever som fikk «en» 
foregående skoleår og som ikke har vært meldt opp til  
NUS/privatisteksamen eller strøk til 
NUS/privatisteksamen, til privatistkontoret senest 10. 
januar påfølgende år. 
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Privatistkontoret 

 

 

  Privatisteksamen  

Utstede nytt  

kompetansebevis/vitnemål  

Elever som består NUS eller privatisteksamen det 
første året etter at de fullførte skal få nytt vitnemål fra 
den skolen der eleven fullførte utdanningen.   
  

«Bestillingen» på nye vitnemål/kompetansebevis 
kommer fra privatistkontoret, skolene registrerer dette 
i SATS og sender ut vitnemål/kompetansebevis til 
elevene.  
  

Etter første halvår 

påfølgende skoleår  

Etter første halvår påfølgende skoleår, er ansvaret for 

informasjon og veiledning tillagt fagopplæringen (for 

lærlinger), den videregående skole der eleven nå er 

elev, privatistkontoret eller OT for ikke-

elever/læringer.  

  

  

Seksjon for fagopplæring  

 

 

 

Oppfølging  Alle lærlinger som må avlegge 
privatisteksamen, skal ha en navngitt 
kontaktperson i seksjon for fagopplæring.  
  

Informasjon  Seksjon for fagopplæring har ansvaret 

for at alle lærlinger i et læreforhold med 

«1» eller «IV» i fellesfag da kontrakten 

ble inngått, får brev med informasjon om 

konsekvensene av ikke bestått fag og 

informasjon om privatisteksamen. Brevet 

skal følges opp gjennom sms-melding en 

uke før oppmeldingsfrist  

Etter første halvår påfølgende skoleår  Etter første halvår påfølgende skoleår, er 
ansvaret for informasjon og veiledning 
tillagt fagopplæringen (for lærlinger), den 
videregående skole der eleven nå er  
elev, privatistkontoret eller OT for 
ikkeelever/læringer.  
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Oppfølgingstjenesten (OT)  

 

 

Oppfølging  OT har ansvaret for elever som ikke har 
en skoleplass eller lærlingeplass når 
avgiverskolens forpliktelser opphører.  
  

Etter første halvår påfølgende skoleår  Etter første halvår påfølgende skoleår, er 
ansvaret for informasjon og veiledning 
tillagt fagopplæringen (for lærlinger), den 
videregående skole der eleven nå er  
elev, privatistkontoret eller OT for 
ikkeelever/læringer.  
  

 

6. Evaluering 

Rutinene evalueres årlig i samråd med SLG, Privatistkontor og de oppfølgings-

ansvarlige på skolene 

 


