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1. Formål 

Dette styringsdokumentet beskriver rutiner for å sikre en forutsigbar og ensartet 
håndtering av klager på vurdering etter reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 
5. 

 

2. Omfang/virkeområde 

Retningslinjene gjelder for elever og privatister, og for det pedagogiske personalet 
ved offentlige og private videregående skoler i Rogaland. 

Klageretten er knyttet til standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, og formelle feil 
ved eksamen. Det kan også klages på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter. 
Det er ikke klagerett på underveisvurdering. 

 

3. Hovedregler for klagebehandling 

Klagebehandlingen i Rogaland fylkeskommune gjøres av en klagenemnd 
myndiggjort av fylkestinget.  

 
Klagebehandlingen er hjemlet i forvaltningsloven og forskrift til opplæringsloven 
kapittel 5. Klagekategorier, lovhjemler, saksgang og relasjonen til den øvrige 
klagebehandlingen framgår av flytskjemaet under punkt 8. 

Godkjent av: Seksjonssjef opplæring i skole Gyldig til: 31.12.2022 

Ansvarlig 
saksbehandler: 

julie.eliassen@rogfk.no 

Grunnlagsdokumenter: 
(Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, 
planer, veiledere, brev, 
rundskriv, med mer.) 

• Forskrift til opplæringsloven kapittel 5  
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) kapittel VI 
• Veiledning- Behandling av klager på 

standpunktkarakterer i fag  
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4. Rutinebeskrivelser 

For elever  
Informasjon om hva elever kan klage på, og hvordan klagebehandlingen foregår er 
publisert på nettsidene til Rogaland fylkeskommune. Klikk her for lenken til 
informasjonen.  
 
For privatister 
Informasjon om hva privatister kan klage på, og hvordan klagebehandlingen foregår 
er publisert på nettsidene til Rogaland fylkeskommune. Klikk her for lenken til 
informasjonen.  
 
 
For skolene 
Rutinene for skolene er beskrevet på intranettsidene til Rogaland fylkeskommune. 
Her finner man informasjon om frister, og en beskrivelse av saksbehandlingsrutiner i 
Elements. Klikk her for informasjonen.  
 
 
 

5. Saksgang ved klage 

Tema Forklaring 
Informasjon om 
klagerett 

Skolen skal sørge for at eleven er kjent med muligheten til å 
klage, klagefrister, og hva klagen skal inneholde. 
Fylkeskommunens privatistkontor har tilsvarende ansvar for 
informasjon til privatister (forskrift til opplæringsloven §§ 5-4 - 
5-6). 
 

Rett til 
grunngiving 

Eleven, privatisten og alle som har klagerett etter forskriften § 
5-2, skal være informert om at man innenfor klagefristen har 
rett til grunngiving for karakteren som er gitt (forskriften § 5-7).  
 
Ved skriftlig eksamen har man rett til å få framlagt eventuelle 
retningslinjer som sensorene har fått til hjelp ved 
sensureringen (forskriften § 5-8). 
 

Krav til klagen 

 

Klagen må fremmes skriftlig. Med unntak av klager på 
eksamen med etterprøvbart produkt må klagen forklare hva det 
klages på, og den bør inneholde årsaken til klagen (forskriften 
§ 5-6). 
 

Levering av 
klagen 

Elever leverer klagen til skolen. 
Privatister leverer klagen til skolen der privatisteksamen ble 
avholdt. 
 

Videresending av 
klagen til 
klageinstans 

Rektor samler inn uttalelser fra faglærer og sensor, og skriver 
en uttalelse selv. Rektor sender disse sammen med klagen til 
fylkeskommunen.  
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Tema Forklaring 
 
Klager på sentralt gitt eksamen registreres i PAS. Det er 
Utdanningsdirektoratet ved Statsforvalteren som behandler 
klager på karakter ved skriftlig eksamen. 
 

Mulighet for 
kontradiksjon 

Klageren skal ha kopi av skolens uttalelser og mulighet til å gi 
en kommentar til disse (kontradiksjon), jf. forvaltningsloven § 
17. 
 
For klager på karakter ved sentralt gitt skriftlig eksamen er det 
ikke rett til kontradiksjon. 
 

Klagefrister 

 

Fristen for klage på standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer er 10 dager.  

RFK tilbyr hurtigbehandling av klager på standpunktkarakterer 
som har betydning for inntak til videre studier. Frister for dette 
blir publisert på nettsidene til Rogaland fylkeskommune og på 
intranett. 

 
Avgjørelsen i 
klagesaker 

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.  Avgjørelsen skal 
begrunnes, jf. forskriften § 5-3. 

 

 

6. Ansvar og myndighet 

Ansvaret for behandlingen av klagesaker er fordelt mellom flere aktører. De viktigste 
er: 

Aktør Funksjon 
Statsforvalteren  Har ansvaret for å behandle klager på karakter ved sentralt gitt 

skriftlig eksamen med sentral sensur, forskriften § 5-9. 
 

Fylkestinget 

 

Gir myndighet til klagenemnder for klager på 
standpunktkarakterer og eksamener med lokal sensur, forskriften 
§§ 5-12 og 5-13 

 
Klagenemnder  

 

Klagenemnd for standpunktkarakterer og lokalt gitte eksamener 
uten etterprøvbart produkt: Mandatet er å vurdere om karakteren 
er satt i henhold til lov og forskrifter. 

Klagenemnder for lokalt sensurerte eksamensbesvarelser: 
Mandatet er å vurdere om karakteren er urimelig og i så fall sette 
ny karakter (forskriften § 5-9) 
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Aktør Funksjon 
 

 

7. Årshjul for arbeid i seksjon opplæring i skole 

Måned Oppgave 
mars Revidere skjema og informasjon på 

internett og intranett. 
 

april Legge ut reviderte skjema og 
informasjon. 
 

juni- juli Behandling av hurtigklager og klager på 
standpunkt og eksamen. 
 

september Klagebehandling ferdig. 
 

oktober Lage statistikk over årets 
klagebehandling. 
 

desember Klagebehandling privatisteksamen 
(høst). 

 

  



 
8. Flytskjema 

Klagekategorier, lovhjemler, saksgang og relasjonen til den øvrige 
klagebehandlingen framgår av flytskjemaene under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksamenskarakterer 

FO§§ 5-9, 5-10, 5-11 

standpunktkarakterer 

FO§§ 5-12, 5-13 

Klage på karakterer i videregående skole 
Lovhjemmel: Forskrift til opplæringsloven kap. 5, Forvaltningsloven kap. 6. 
Saksgang FO§ 5-4 . Klagefrist FO§ 5-5.  Formkrav FO§ 5-6. Rett til grunngiving 
for karakteren  FO§ 5-7. Rett til å gjøre seg kjent med eget svar og med 
eventuelle retningslinjer for sensorer ved skriftlig eksamen FO§ 5-8. 

i fag 

Klagenemnd den 
fylkestinget gir mynde 
 FO§ 5-12 

på sentralt gitt eksamen 
med sentral sensur 

 Klagenemnd oppnevnt av 
fylkesmannen 

  FO§§ 3-28, 5-9 

i orden og i atferd 

FO§ 5-13 

Klagenemnd den 
fylkestinget gir mynde 
 

på lokalt/sentralt gitt 
eksamen med lokal sensur 

Klagenemnd den 
fylkestinget gir mynde 
 FO§§ 5-9, 5-10, 5-11 

Det oppnevnes 
fagspesifikk nemnd 

uten etterprøvbart 
produkt 

FO§§ 5-10, 5-11 

med etterprøvbart 
produkt 

FO§ 5-9 

Ved medhold: 
Ny vurdering av 
rektor og 

 

Mandat: Er 
karakteren satt i 
overensstemmelse 
med lov/forskrift? 

Spesielt FO§§ 3-1, 3-
3, 3-7, 3-16, 3-17, 3-

Mandat: Er 
karakteren rett? 

 

Spesielt FO§§ 3-1,  
3-5, 3-6, 3-7, 3-19 

Mandat: Er det gjort 
formelle feil som kan 
ha hatt noe si for 
resultatet? 

FO§§ 3-25, 3-30, 3-
31, 5-10, 5-11 

Mandat: Er 
karakteren 
urimelig? 

 
FO§§ 3-25,  
3-30, 5-9 

Mandat: Er 
karakteren 
urimelig? 

 
FO§§ 3-25,  
3-28 

Rektor setter 
den endelige 
karakteren 

Klagenemnda 
setter den endelige 
karakteren 

Hvis ja: Klagenemnda 
setter ny karakter 

 

Hvis ja: 
Klagenemnda 
setter ny karakter 

Hvis ja: 
Klagenemnda 
annullerer eksamen 

FO§ 5-3, 5-12 FO§ 5-3, 5-10, 5-11 FO§ 5-3, 5-13 FO§ 5-3, 5-9 FO§ 5-3, 5-9 
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