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                 Heimdal, 11. mai 2021 
Til foresatte og elever 
 
 
Informasjon om klagerett på sluttvurdering 

Standpunktkarakterer i fag hvor det gjennomføres muntlig eksamen for elever på vg3 
og vg4 idrett, publiseres torsdag 3. juni kl. 12.00. 

Standpunktkarakterer i fag hvor det gjennomføres muntlig eksamen for elever på vg3 
studiespesialisering og vg3 musikk, dans og drama, publiseres tirsdag 8. juni kl. 12.00. 

Standpunktkarakterer i alle andre fag og i orden og atferd for alle trinn og 
utdanningsprogram publiseres fredag 11. juni kl. 09.00. 

Karakterer ved muntlig eksamen blir oppgitt til eleven samme dag som eksamen blir 
avholdt. 

Karakterene publiseres i Everyday. 

Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut 
papirutskrift av karakterer til elevene. Avgangselever får vitnemål/ kompetansebevis 
så snart disse blir klare etter skoleslutt.  

Det kan klages på standpunktkarakter i fag, eksamenskarakter, standpunktkarakter i 
orden og adferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag. Det kan ikke 
klages på halvårsvurderinger.  

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort 
kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan 
det kreves begrunnelse for standpunktkarakter. Dersom det kreves slik begrunnelse, 
regnes ny 10 dagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt.  

Mer informasjon om klage på karakterer finnes på skolens hjemmeside: 
https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/regler-og-
rutiner/vurdering-og-klage-pa-vurdering/ 

Der finner du også skjema for klage på standpunktkarakter i fag, orden og atferd og 
vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (IV) og skjema for klage på ikke-skriftlig 
eksamen. Skjemaet fylles ut og leveres i henhold til rutinen som står på hjemmesida.   

Spørsmål om klager rettes til Tor Bitustøyl, 
e-post: torbit@trondelagfylke.no eller tlf.: 74 17 58 02. 

Klagefrist for fag hvor det gjennomføres muntlig eksamen for elever på vg3 og vg4 
idrett: Mandag 14. juni kl. 12.00 

Klagefrist for fag hvor det gjennomføres muntlig eksamen for elever på vg3 
studiespesialisering og vg3 musikk, dans og drama: Fredag 18. juni kl.12.00 

 



 

Klagefrist for alle andre fag: Mandag 21. juni kl. 12.00 

Hurtigklagefrist – gjelder karakterer publisert 8., 9. og 11. juni 
Dersom du ønsker svar på klagen før 1. juli, må klagen være registrert hos oss senest 
tirsdag 15. juni kl. 12.00 

Med vennlig hilsen  

Elisabeth V. Tandstad         Arve Waal  

Rektor         Assisterende rektor  


