
 

 

Høring – Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til 
opplæringsloven og i fag- og timefordelingen – Organisering av 
skoleåret på Vg3 
 
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
 
FUG fikk fra 01.01.2009 utvidet mandatet sitt til også å gjelde videregående 
skole. Dette ble besluttet ut fra en erkjennelse av at foreldrene også er viktige for 
elevene i denne fasen av opplæringen. FUG har vært bevisst på at eleven på 
videregående skole når myndighetsalder og at dette må prege foreldrenes rolle i 
kontakten med skolen. Foreldrene har en viktig rolle i å støtte og veilede 
ungdommene i kontakten med skolen. Foreldrene har også viktig kunnskap som 
supplement til det som målbæres av lærere, skoleledere og andre aktører i 
skoleverket.  Derfor vil en innledningsvis påpeke det uheldige i at FUG ikke har 
vært invitert inn i forarbeidet til denne saken.  
 
FUG vil, som flere av aktørene i forarbeidet har gjort, påpeke at russefeiringen er 
en privatsak. I den grad den påvirker skolehverdagen, både for den årsklassen 
som er russ og øvrige elever på skolen, er dette derimot en sak for skolen og 
skoleeier. Å foreta justeringer i tidspunkt for eksamen kan i noen grad dempe 
uheldige utslag for elevenes resultater. Det er imidlertid et faktum at 
russefeiringen starter lenge før dagens eksamensperiode og at den, i varierende 
grad, preger skolehverdagen. FUG mener derfor det er viktig at skole, skoleeier 
og foreldre samarbeider med elevene for å unngå de mest uheldige utslagene av 
feiringen. 
 
4.1 Deling av opplæringsåret 
 
FUG støtter tanken om en definert eksamensperiode og at det ikke gis vanlig 
undervisning etter denne. Standpunktkarakter settes ut fra gjennomgått pensum, 
og man må forvente at all undervisning etter dette er finpuss og justering av 
kunnskap før eksamen. FUG forventer at skole og skoleeier klarer å organisere 
undervisningen slik at elevene får minimumstimetall i alle fag. Elevene skal ha 
med seg kunnskap på videregående skole nivå også i de fag de, tilfeldigvis, ikke 
kommer opp til eksamen i.   
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4.2 For hvilke elever vil opplæringen deles 
 
Når det gjelder spørsmålet om eksamenstidspunkt for øvrige studieretninger 
mener FUG det må være likebehandling for alle. Ved å særbehandle 
studieforberedende utdanningsprogram gir man et uheldig signal om at de øvrige 
programmene ikke er så viktige. Elevene har venner på tvers av studie-
programmer og drar hverandre med i det sosiale liv.  Man kan ikke legge til rette 
for at fremtidige studenter skal være priviligerte til å ”slå ut håret”  mens de som 
skal inn i praktiske yrker, skal holde seg i skinnet. 
 
4.3 Tidsmessig plassering av eksamen i skoleåret 
 
FUG mener at beslutningen om plassering av eksamenstidspunkt ikke bør 
knyttes til hensynet til russefeiringen. Det sier seg selv at eksamen ikke legges til 
18. eller 19. mai, men ut over dette bør feiringen være skolen totalt 
uvedkommende. 
 
FUG vil ikke ta standpunkt til tidspunkt for eksamen ut over at man ikke bør legge 
denne tett etter 17. mai. Dersom det er gjennomførbart i forhold til kvalitet og 
innhold i undervisningen, vil avslutning før 17. mai på skriftlig eksamen 
sannsynligvis bidra til bedre motivasjon. Elevene er på slutten av 13 års 
grunnutdanning og motivert til å bli ferdige og å komme seg videre i livet.  
 
Skolen må vurdere hvor mye man er i stand til å gi elevene av nyttig lærdom når 
skoleåret nærmer seg slutten, og hva man kan gjøre for å motivere til en siste 
innsats. Man burde gjøre en evaluering av siste halvår der man gjør en studie 
blant elever i siste vårsemester og elever som er ferdige og som har påbegynt 
videreutdanning, for å kartlegge hva de mener om siste vårsemester i 
videregående skole. En slik evaluering ville være et bedre grunnlag enn synsing 
rundt hensynet til russefeiring og effektene av denne. 
 
Dersom skriftlig eksamen avsluttes før 17. mai, må muntlig eksamen avholdes 
innen utgangen av mai.  
 
 
Med hilsen 

                 
Loveleen Rihel Brenna    Ingebjørg Johannessen 
leder i FUG (til og med 31.12.11)   seniorrådgiver 

 

 


