
    
 

 

Informasjon om dispensasjon fra kravet om vurdering med 

karakter i fremmedspråk for videregående opplæring 

 
 

Dispensasjon 

 

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk, men 

ikke fritak fra opplæringen i faget. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.  

 

Det framgår av oppdatert «Instruks for behandling av søknader om dispensasjon fra kravet om 

vurdering i fremmedspråk» fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement datert 28.5.2020, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 23-1 eller forskrift til friskoleloven § 3-45, at Statsforvalteren kan gi dispensasjon 

fra vurdering med karakter i fremmedspråk.  

 

Vilkårene for dispensasjon 

 

Det er i utgangspunktet to vilkår som må være oppfylt for at en kandidat skal få innvilget en slik 

søknad: 

1. Personen er eller har vært elev i videregående opplæring – studieforberedende 

utdanningsprogram 

2. Personen er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell 

tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter 

 

I den siste oppdaterte instruksen av 28.05.2020 er det presisert at det også må foretas en individuell 

vurdering av søknader om fritak der det foreligger dokumenterte utfordringer som ligger nær opp til 

dysleksi og språkvansker, når det gjelder hvilke konsekvenser utfordringene gir den enkelte i 

språkfaget. I tillegg må det være dokumentert at individuell tilrettelegging ikke vil være tilstrekkelig 

for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for eleven.  

 

For elever som ikke lengere er elev i faget fremmedspråk fellesfag, men har vært heltids- eller 

deltidselev i videregående, kan det også innvilget fritak for vurdering med karakter i faget. Dette 

gjelder både elever som tidligere har fullført fremmedspråk (nivå I, nivå II eller nivå I+II), og elever 

som har valgt å avslutte faget. Sistnevnte gruppe må, i tillegg til å dokumentere vilkår 1 og 2 over, 

sannsynliggjøre at han eller hun på grunn av funksjonsnedsettelsen ikke var i stand til å følge faget.  

 

Hvem sender søknad og hva skal den inneholde? 

 

Statsforvalteren i Innlandet ber om at søknaden fra eleven sendes via den videregående skolen hvor 

vedkommende er elev. Dette for å sikre at riktig dokumentasjon med vurderinger, ligger ved 

søknaden. 

 

Opplysninger/dokumentasjon som må være vedlagt er: 

a. Elevens navn, adresse og personnummer  

b. Elevens søknad med begrunnelse 

c. Hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra, jf. forskrift til opplæringsloven § 23-

1 jf. § 3-39 eller forskrift til friskoleloven § 3-45 jf. § 3-39 
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d. Sakkyndig vurdering som gir en spesifikk vurdering av om eleven er så sterkt 

rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er 

tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. 

 

Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å ha konstatert dysleksi eller spesifikke 

språkvansker. Uttalelsen fra sakkyndig instans må inneholde en vurdering av om 

tiltak gjennom individuell tilrettelegging i fremmedspråk, ikke vil føre til at eleven får 

et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

Sakkyndig instans kan være Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Statped eller 

andre som har kompetanse til å diagnostisere. 

 

e. En faglig rapport fra den videregående skolen, som sier noe om hvilken individuell 

tilrettelegging som er gjort i opplæringen knyttet til elevens dysleksi eller spesifikke 

språkvansker i fremmedspråk. 

 

Blant annet kan den si noe om: 

• Innholdet – Læreplanene er utformet slik at de gir handlingsrom for 

tilpasninger. Elevene skal kunne nå kompetansemålene, men de gjør det 

med ulik kvalitet og på ulikt nivå. Tilpasset opplæring innebærer at dere må 

ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og hvordan de lærer når dere 

planlegger opplæringen ut fra læreplanen. Dersom eleven skal ha avvik fra 

kompetansemålene, trer regelverket om spesialundervisning i kraft.  

• Organisering av faget – Sammen med elevene skal dere finne 

læringsaktiviteter, læringsressurser og arenaer som er mest hensiktsmessig 

for å nå målene i læreplanen. Det er sentralt at læreren tenker på hva som er 

målet med undervisningen og tilpasser arbeidsmåtene ut fra det. Det er 

lærerens ansvar å legge opp til undervisning som gjør at elevene kan følge 

egen progresjon, og at de kan få delta aktivt i egen læringsprosess, og at de 

kan oppleve motivasjon og mestring.  

• Bruk av læringsstrategier - Forutsetter at lærer involverer elevene i egen 

læring, gi rom for variasjon og tilpasninger i opplæringen 

• Vurderingspraksis som et redskap for tilpasset opplæring - Kan bidra til at 

lærere og elev blir bevisst på hvor eleven er i sin læring, og hva elev og lærer 

gjør for at eleven skal komme videre i læringen 

 

Videre må rapporten inneholde en beskrivelse av om lærer har vurderingsgrunnlag i   

fremmedspråk. 

 

f. Dersom det er gitt avvik fra kompetansemålene i læreplanen som krever sakkyndig 

vurdering, enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) i 

faget, jf. opplæringsloven kapittel 5, må følgende dokumentasjon ligge ved: 

• Et vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra grunnskolen fordi 

eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker eller 

• Et vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra videregående 

opplæring fordi eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke 

språkvansker eller 

• En uttalelse fra en sakkyndig instans om at det er åpenbart at tiltak gjennom 

individuell tilrettelegging i fremmedspråk ikke er tilstrekkelig for at eleven får 

et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi eleven er så sterkt rammet av 

dysleksi eller spesifikke språkvansker 
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g. Annen relevant dokumentasjon, f.eks. halvårsvurdering/ sluttvurdering/ 

kompetansebevis 

 

Eleven kan søke selv, men da kan saksbehandlingen ta lengre tid fordi vi må kontakte skolen eller 

skoleeier. 

 

 

Hvor sendes søknaden? 

 

Søknaden med dokumentasjon sendes Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 

Lillehammer. 

 

 

Hvor lang tid tar saken å behandle? 

 

Dere må regne med noe saksbehandlingstid. Vi behandler søknaden i tråd med forvaltningslovens 

regler. Det er ingen søknadsfrist. 

 

 

Klage på vedtaket 

 

Avgjørelsen i en sak om dispensasjon er et enkeltvedtak og elever har rett til å klage, i henhold til 

forvaltningslovens regler. 

 

Klager i saker som er avgjort av Statsforvalteren i Innlandet sendes til oss. Hvis Statsforvalteren 

fastholder sitt vedtak, sendes klagen videre til Utdanningsdirektoratet for endelig avgjørelse. 

 

 

Hvis eleven er trukket ut til eksamen i fremmedspråk 

 

Dersom eleven ikke har fått innvilget søknaden før trekket og gjennomføring av eksamen, skal 

eleven gjennomføre eksamen. Får eleven innvilget søknaden blir eksamen annullert, jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-34 eller forskrift til friskoleloven § 3-34. For føring av vitnemål og 

kompetansebevis, se vitnemålsskrivet og informasjon i avsnittet under neste overskrift. Skolen skal 

ikke føre standpunktvurdering når eleven har fått innvilget dispensasjon. 

 

Dersom eleven innvilges dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk 

innvilger Statsforvalteren også dispensasjon fra kravet til antall eksamener for å få vitnemål, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-21 første ledd og § 3-34 tredje ledd eller forskrift til friskoleloven § 3-

21 første ledd og § 3-34 tredje ledd, og «Instruks for behandling av søknader om dispensasjon for 

vurdering i fremmedspråk» fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement datert 28.5.2020. 

 

Skrive ut vitnemål 

 

Hvis Statsforvalteren gir dispensasjon og skolen allerede har skrevet ut et vitnemål med karakter, 

må skolen skrive ut et nytt vitnemål der det kommer frem at personen har fått fritak for 

sluttvurdering i faget fremmedspråk som fellesfag jf. forskrift til opplæringsloven § 3-39 jf. § 23-1 og 

forskrift til friskoleloven § 3-39 jf. § 3-45. På vitnemålet skal det føres FAM02 (fritak for vurdering med 

karakter). I tillegg fører dere VMM23 «Se vedlegg». Vedtaket fra Statsforvalteren skal ligge som et 

vedlegg til vitnemålet. 
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Kontaktpersoner hos Statsforvalteren i Innlandet 

 

Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 / fmheasf@statsforvalteren.no   

 

Kristine Margit Staum, 61 26 61 34 / krmst@statsforvalteren.no  

 

 

Vi tar forbehold om evt. endringer i dette skrivet. 
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