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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til 

opplæringsloven og i fag- og timefordelingen – Organisering av skoleåret på Vg3  

 
 
Vestfold Fylkeselevråd(VFER) takker for at departementet ønsker å gjøre en endring i 
dagens situasjon med problemene man møter i å oppfylle årstimetallet og avviklingen av 
eksamen.  
 
VFER stiller seg positive til å organisere skoleåret slik som det blir beskrevet i modell 1, 
jf. høringsnotat. Dette vil føre til at elevene kan fokusere fullt og helt på eksamen, uten at 
dette skal gå ut over annen undervisning eller motivasjonen i fagene. Men VFER mener 
at en slik endring også burde gjelde for vg1 og vg2. Dette bør gjøres for at skoleeier skal 
ha nok kapasitet til å gjennomføre eksamener både når det gjelder å frigi lærere til 
sensur og arealbehovet ved eksamen.    
 
VFER ønsker endre datoen for når ordinær undervisning skal være ferdig etter 
høringsnotatets modell 1, fra 23.mai til 10. mai. Dette fører til en endring av antall 
skoledager i året fra 190 til 170. Det betyr at skoleåret kan starte til samme dato som i 
dag(rundt 18.aug.) og at det totale årstimetallet er oppnådd rundt 10.mai. Måten man vil 
kompensere for de 20 dagene man mister ved å gå fra 190 til 170 undervisningsdager, 
er ved å øke det totale timetallet per skoledag med 30-35 minutter.  
 
Om årstimetallet er oppnådd 10. mai, kan eksamen bli gjennomført uten problem på 
samme måte som i modell 1, men tidligere. Da vil man oppnå minstekravet til antall 
timer for sitt programområde før eksamen starter.     
 
Et annet aspekt ved denne saken er muligheten skoleeier bør ha til å arrangere 
alternative aktiviteter som solidaritetsaksjon, aktivitetsdager, aktiviteter for å forbedre 
det psykososiale skolemiljøet og så videre. Ved å komprimere skoleåret slik at det i 
utgangspunktet skal være ferdig ca. 10.mai, vil det være dager å gå på før eksamen 
begynner som kan benyttes til å komplettere timetallet hvis det blir lagt inn alternative 
aktiviteter gjennom året. Aktiviteter som har vært et problem å løse i dagens system, 
kan da altså gjennomføres uten at det kommer i konflikt med verken elevenes 
årstimetall eller eksamen.   
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