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Saksbehandlingsinstruks - dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i 

fremmedspråk  

Kunnskapsdepartementet viser til uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

(LDN) fra 1. desember 2016. Som en oppfølging av nemndas uttalelse anser departementet at 

det er riktig for en avgrenset tidsperiode å åpne opp for at det kan gis dispensasjon fra kravet 

om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 23-1 og forskrift til friskoleloven § 3-38. Dispensasjonen 

gjelder ikke engelsk. De nærmere vilkår og forutsetninger for å innvilge slik dispensasjon 

framgår av denne instruksen.  

1. FORMÅL OG HJEMMELSGRUNNLAG 

Bakgrunnen for endring i dispensasjonspraksis etter forskrift til opplæringsloven § 23-1 er 

uttalelsen fra LDN fra 1. desember 2016. Formålet er å sikre at dagens praksis ikke er i strid 

med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5. Departementet legger til grunn at saker der 

vilkårene i punkt 2 og 3 nedenfor er oppfylt utgjør et slikt «særskilt tilfelle» (jf. forskrift til 

opplæringsloven § 23-1), og at det kan innvilges dispensasjon fra krav i forskriftens kapittel 3 

og 4. 
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2. VILKÅR KNYTTET TIL MÅLGRUPPE/PERSONKRETS  

Departementet legger til grunn at dispensasjon vil kunne være aktuell for personer som 

oppfyller følgende vilkår:  

a) Personen er elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram 

b) Personen er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell 

tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter1. 

3. DISPENSASJONENS VIRKEOMRÅDE 

Dersom de to vilkårene i pkt. 2 over er oppfylt, skal det etter søknad gis dispensasjon fra 

vurdering med karakter slik at vitnemål kan skrives ut selv om eleven ikke har sluttvurdering i 

faget fremmedspråk som fellesfag (nivå I, nivå II eller nivå I+II), jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-42 og forskrift til friskoleloven § 3-41. På vitnemålet skal det i tilfelle 

føres FAM02 (Fritatt for vurdering med karakter).  

Dispensasjonen innebærer at personen får fritak fra vurdering med karakter i faget 

fremmedspråk som fellesfag (nivå I, nivå II eller nivå I+II). Fritaket gjelder både 

halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering, og vedkommende skal ikke være med 

i eksamenstrekket for fremmedspråk.  

De som får fritak, skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter.  

Etter gjeldende rett kan det ikke gis dispensasjon fra opplæring i fremmedspråk i 

videregående skole. 

Dispensasjon i tråd med denne i instruksen hjemles i forskrift til opplæringsloven § 23-1 eller 

forskrift til friskoleloven § 3-38. Vedtaket om dispensasjon skal vise til bestemmelsene det 

dispenseres fra i den aktuelle forskriften.   

4. SAKSBEHANDLING – DELEGASJON AV MYNDIGHET 

Hjemmel for dispensasjon er forskrift til opplæringsloven § 23-1 og forskrift til friskoleloven 

§ 3-38. Kunnskapsdepartementet delegerer med dette til fylkesmannen sin myndighet etter 

forskrift til opplæringsloven § 23-1 og forskrift til friskoleloven § 3-38 til å dispensere i 

samsvar med vilkårene i denne instruksen. Myndigheten kan ikke delegeres videre.  

 

Privatpersoner søker selv fylkesmannen om dispensasjon.  

 

Dispensasjon forutsetter at søker framlegger dokumentasjon som viser at de to vilkårene for 

dispensasjon anses å være oppfylt, jf. punkt 2. At søker «er så sterkt rammet av dysleksi eller 

spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre 

likeverdige opplæringsmuligheter» må framgå av dokumentasjon fra henholdsvis pedagogisk-

psykologisk tjeneste eller andre sakkyndige, samt elevens skole.  

 

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder for beslutninger om dispensasjon etter 

denne bestemmelsen. Utdanningsdirektoratet er klageinstans.  

                                                 
1 Dette vurderingstemaet tilsvarer i all hovedsak ordlyden i Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse. 
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Instruksen gjelder inntil den kalles tilbake.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Saglie (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Clara Hasselberg 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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