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Rammeverk for opplæring 

 

VURDERING OG EKSAMEN 
 

 

FORVALTNINGSPLAN VURDERING OG 

EKSAMEN  

Versjon 1.2 Endret: 15.12.2020 

                            

Grunnlagsdokumenter: 
(Lover og forskrifter, 

politiske vedtak, planer, 

veiledere, brev, 

rundskriv, med mer.) 

Overordnet del – verdier og prinsipper for opplæringen 
Forskrift til opplæringslova kap 3 
Vurdering for læring, Udir 5-2016 
Utdanningsdirektoratets nettside om vurdering 
Satsingsområder for Rogaland fylkeskommune 2017-2021 
Kvalitetskjennetegn til satsingsområder 2017 – 2021   

Begreper, forkortelser RFK – Rogaland fylkeskommune 
F– Forskrift til opplæringslova 
L – Opplæringslova 
Udir – Utdanningsdirektoratet 
Elev – elever, lærlinger og lærekandidater 
Lærer – lærere og instruktører 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjent av: Seksjonssjef opplæring 
i skole 

Gyldig fra – til: 01.08.2018 – 
01.08.2023 

Ansvarlig 
saksbehandler: 

 
julie.eliassen@rogfk.no 

 Evaluering Inngår i evaluering av satsingsområdene og de enkelte 
styrings-dokumenter  

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7858/0/0/0/0/Kvalitetskjennetegn_for_satsingsomraadene.pdf?Company=rfk
mailto:julie.eliassen@rogfk.no
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1. Styringsdokumenter for vurderingsarbeidet 

Denne forvaltningsplanen omfatter følgende styringsdokumenter:  

 

Dokument Merknad Status 

Retningslinjer for vurdering Sammenfatter de viktigste føringer i 

forskrift for vurdering 

Revidert 

september 

2020 

Retningslinjer eksamen for 

elever 

Detaljert beskrivelse av rutiner for 

gjennomføring av eksamen 

Revidert 

september 

2020 

Klage på sluttvurdering Beskriver rutiner for saksbehandling 

av klager og detaljerte maler for 

saksbehandling 

Revidert  

2020 

 

 

2. Bakgrunn 

Gjennom forvaltningsplan for vurdering ønsker fylkesrådmannen:  

• Å gi en samlet og helhetlig presentasjon av føringer for god vurderingspraksis 
på grunnlag av gjeldende lov og forskrift. 

• Å bidra til en rettferdig og likeverdig sluttvurdering av elever ved alle de 
fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland 

• Å støtte ledelsen ved den enkelte skole og lærebedrift i arbeidet med å utvikle 
gode forskriftsmessige systemer og rutiner i vurderingsarbeidet. 
 

 

3. Mål for arbeidet med vurdering 

 «Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan, 
men et sentralt formål med vurderingen er også å fremme læring og utvikling»  

         (Overordnet del, kap.3.2) 

I tråd med føringene i ny Overordnet del, er god vurderingspraksis ett av tre 
satsingsområder for videregående opplæring i Rogaland 2017-2021, og er utdypet 
nærmere i kvalitetskjennetegnene som er utviklet for dette satsingsområdet. For mer 
informasjon, jf. Kvalitetskjennetegn til satsingsområder 2017 – 2021. 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5701/0/0/0/0/Retningslinjer_for_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8192/0/0/0/0/Reviderte_retningslinjer_eksamen_-_final_5.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8192/0/0/0/0/Reviderte_retningslinjer_eksamen_-_final_5.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8702/0/0/0/0/Klage_paa_sluttvurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7858/0/0/0/0/Kvalitetskjennetegn_for_satsingsomraadene.pdf?Company=rfk


  

4 
 

4. Fordeling av ansvar og oppgaver 

I tabellen under er listet opp de viktigste aktører og deres oppgaver/ansvar. Skolens 
ledelse ved rektor har det overordnede ansvar for vurderingsarbeidet ved skolen.  

Aktør Oppgave/ansvar 

Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilsyn med innarbeidet praksis.  

Veileder skoleeier og skolene ved behov 

Klageinstans (sentralt gitt eksamen) 

Opplæringsdirektør 

 

Har det overordnede ansvar for at det er et forsvarlig 
system for god vurderingspraksis ved alle de videregående 
skolene i Rogaland. 

Seksjon opplæring i 
skole 

Veileder skoleeier og skolene ved behov 

Klagenemnd (standpunkt, lokalt gitt eksamen) 

Seksjon 
fagopplæring 

Veileder skoleeier og skolene ved behov 

Rektor Har det overordnede ansvaret for at det foregår et 
systematisk arbeid for god vurderingspraksis på den 
enkelte skole, og at vurderingspraksisen vurderes 
fortløpende. 

Faglærer Skal jobbe systematisk for at hver enkelt elev blir møtt med 
god vurderingspraksis underveis og ved avslutning av 
opplæringen. Har ansvar for halvårsvurdering med og uten 
karakter, også i gjennomgående fag. 

Kontaktlærer Skal holde oversikt over kontaktelevens faglige utvikling, 
og karakter i orden og atferd. 

PPT for 
videregående skole 

Kompetanseorgan. Kan bistå skolene med 
kompetanseutvikling. 

Elev- og 
lærlingeombud 

Arbeider med å informere om og ivareta elevenes 
rettigheter. Kan veilede elever og foresatte i vanskelige 
saker 
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5. Evaluering 

Kvaliteten på skolens vurderingspraksis kartlegges hvert år gjennom 
Elevundersøkelsen. Denne gjøres kjent gjennom HjernenHjertet som gir den enkelte 
skole tallgrunnlag til å bruke i egne analyser av skolens læringsmiljø. Dette inngår i 
arbeidet med skolebasert vurdering og styringsdialogen. Begge forutsetter brede 
medvirkningsprosesser hvor både elever og ansatte deltar. 

Status for skolenes arbeid med vurdering for læring er fast tema på skolebesøkene.  

 


