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 Båtsfjord skole      Telefoner:  

     Boks 603        Sentralbord 78983250 

 9991  Båtsfjord       Vaktmester 78983252  

 
 
 

Rutiner ved elevfravær og skolens anmerkningssystem 

 

 
Rutiner for elevfravær ved Båtsfjord skole: 

 

En elev med høyt fravær, vil miste betydningsfull undervisning.  

Dette vil få konsekvenser for elevens vurdering underveis i skoleåret og karaktersetting ved 

skoleårets slutt. Det er foresattes ansvar å få sine barn på skolen.  

For å nå de mål som ligger i undervisningen, forutsetter det tilstedeværelse i undervisningen,  

og levering av oppgaver etter oppsatt ukeplan.  

 

Selv om fravær dokumenteres, må elevene gjøre en innsats, så karaktergrunnlag kan 

fastsettes. Skolens lærere kan gi utsettelse på oppgaver i samarbeid med hjemmet og gi 

mulighet for at eleven kan ta igjen den tapte undervisningen. Hvis en avtale ikke overholdes 

skal ledelsen ha beskjed. Det vil da gjøres en vurdering om det skal inngås ny avtale. 

Hvis en elev har mye fravær på grunn av nedsatt helse,leveres det legeerklæring. 

 

 

Foresatte må også selv følge opp fravær med å ukentlig sjekke den oversikt som ligger på 

FRONTER: 

 

 

Generelle fraværsrutiner: 

 

1. Ved 10 dagers fravær, dokumentert eller ikke dokumentert, vil kontaktlærer varsle 

foresatte og be om en samtale. Temaet for samtalen er fraværet og hvordan eleven skal 

kunne ta igjen fagstoffet. Samtalen dokumenteres med referat fra samtalen. Foresatte, 

eleven og kontaktlærer skal skrive under referatet. Dette legges på elevens mappe. 

Rektor skal underrettes. Det understrekes at denne rutinen ikke gjelder hvis foresatte 

har søkt, og fått innvilget Permisjon fra pliktig undervisning. 

 

      2.   Ved 20 dagers fravær, dokumentert eller ikke dokumentert, vil Rektor kontakte  

            foresatte for en samtale. I denne samtalen vil fraværet tas opp og eventuelle  

tiltak avtales skriftlig. Det understrekes at denne rutinen ikke gjelder hvis foresatte har 

søkt, og fått innvilget Permisjon fra pliktig undervisning. 

 

3. Hvis foresatte ikke overholder den avtale som er inngått og fraværet øker vil det 

sendes bekymringsmelding til barnevernet.  

 

4. Hvis en elev har mye fravær i enkelttimer /enkeltfag, vil hjemmet bli kontaktet. Det 

må da lages avtaler om hvordan elevene skal ta igjen fagstoffet, for å få vurdering i 

faget. Hvis ikke avtaler blir fulgt opp, vil dette gå utover elevens vurdering i faget. 
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Båtsfjord skoles anmerkningssystem: 

 

I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt at elever skal ha vurdering i orden og i oppførsel. 

Vurdering i orden og i oppførsel skal gi informasjon om elevens orden og oppførsel, bidra i 

elevens sosialisering, skape et god psykososialt miljø og gi veiledning til eleven med sikte på 

videre utvikling. Grunnlaget for vurderingen i orden og i oppførsel er ordensreglementet. Det 

er derfor viktig at ordensreglementet er utformet på en slik måte at det kan brukes i 

vurderingen av elevens orden og oppførsel og ikke bare til refsing av uønsket elevatferd. 

Vurdering i orden og oppførsel har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere 

elevene, men bør inngå som et viktig element i utviklingen av sosial kompetanse og bygging 

av positive relasjoner mellom elever og mellom lærere og elever. 

 

Vurdering i orden 

Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan 

elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Denne vurderingen vil i mindre grad ha 

sammenheng med hvordan eleven oppfører seg mot andre. Det er sammenhengen med 

opplæringen og gjennomføringen av denne, som er det vesentlige. 

Momenter som kan ha betydning er f.eks. om eleven er forberedt til opplæringen, er punktlig, 

har med seg nødvendige læremidler, har gjort lekser og annet arbeid, og andre faktorer som 

kan ha betydning for elevens deltakelse i opplæringen. 

Vurdering av oppførsel 

Vurderingen av elevens oppførsel skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i 

skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet 

kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre elever. 

Dette innebærer at mobbing, trakassering, sjenerende oppførsel, bråk i opplæringen, at eleven 

ikke retter seg etter lærerens henstillinger eller opptrer i strid med ordensreglementet, vil 

kunne trekkes inn i vurderingen i oppførsel. 

Det understrekes videre at vurderingen i oppførsel ikke bare er knyttet til det som skjer i 

opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr at blant annet det som skjer i timene, i 

friminuttene, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil 

kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne 

trekkes inn i vurdering i oppførsel. 

 

Orden og Oppførsel 

Fra 8.trinn skal det gis karakterer i henholdsvis orden og oppførsel. 

Karakterskalaen i orden og oppførsel avviker fra den ordinære tallskalaen som brukes i 

fag. Det understrekes at utgangspunkt for vurderingen med karakter i orden og i oppførsel er 

at eleven skal ha karakteren God. I vurderingen av om eleven skal ha en annen karakter er det 

grunnlaget for vurdering slik det er beskrevet ovenfor som er avgjørende. 

Ved fastsetting av karakterene i orden og i oppførsel skal elevens forutsetninger trekkes inn. 

Forskriftene understreker at grunnlaget for vurdering er likt for alle elever. Imidlertid vil 
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hensynet til elevens forutsetninger gjelde for elever som av ulike grunner har vanskelig for å 

innrette seg etter skolens regler. Dette kan for eksempel være elever med atferdsvansker. 

Grunnlaget for karakteren i for eksempel oppførsel skal være hvordan eleven oppfører seg 

mot andre i skolesamfunnet. Men når det skal avgjøres hva som skal til for at eleven skal få 

karakteren God, skal det tas hensyn til elevens forutsetninger og hva som vil være god 

oppførsel for vedkommende. 

Dette innebærer at elever som etter en mer objektiv vurdering, kun basert på skolens regler for 

orden og oppførsel, ikke ville kunne fått karakteren God, likevel kan få det fordi elevens 

oppførsel er god, vurdert ut fra elevens egne forutsetninger. 

Dersom det er fare for at eleven kan få en annen karakter enn God, så skal eleven og eventuelt 

foreldre varsles. 

Dersom elevens orden eller oppførsel trekkes inn i vurderingen i fag ved fastsetting av 

standpunktkarakter i fag, vil dette være i strid med forskrift § 3-3. Dersom eleven klager på 

den fastsatte standpunktkarakteren i slike tilfeller, vil eleven som hovedregel få medhold i 

klagen. 

 Standpunktkarakter 

Rektor har ansvar for at standpunktkarakterene i orden og oppførsel fastsettes etter at det er 

avholdt et møte der elevens lærere er til stede. Dette er for å sikre at grunnlaget for 

vurderingen av elevens orden og oppførsel blir bredest mulig. 

Standpunktkarakterene i orden og oppførsel skal fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. 

Fordi også eksamen er en del av opplæringen, vil elevens oppførsel på eksamen kunne være 

en del av grunnlaget for vurderingen av elevens standpunktkarakterer. Derfor er det viktig at 

standpunktkarakterene i orden og i oppførsel ikke fastsettes før etter at eksamen er avholdt. 

 

 

Det kan gis anmerkninger for: 

 

 Stygt språkbruk i timene, til medelever eller voksne 

 Glemte lekser 

 Å ikke møte forberedt til timen og ha med seg nødvendig utstyr 

 Provoserende atferd 

 Å ikke gjøre som man for beskjed om, av den voksne som leder timen 

 Å forstyrre i timene så det går utover undervisningen og andre elever 

 

Det skal gis en muntlig advarsel før anmerkning blir gitt. 

 

Regler for anmerkninger: 

 

 3 anmerkninger i løpet av en måned, sendes det beskjed hjem via sms 

 

 Ved 10 anmerkninger i løpet av et halvt år, sendes varselbrev om nedsatt karakter. 
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Ellers gjelder de regler som ligger i skolens Ordensreglementet og konsekvensmatrise. 

 

Alle elever og foreldre skal gjøres oppmerksom på disse rutinene ved skolestart og på første 

foreldremøte på høsten. 

 

 

 

 

Vedtatt på kollegiemøtet, 15.august, 2014.  

 

 

Rektor ved Båtsfjord skole 

 

Bianca Halvorsen 

 

 


