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Representantforslag nr. 98 S (2020-2021) om å avlyse sentralt gitte 
eksamener våren 2021  

Jeg viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas 

Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Lars 

Haltbrekken om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2021. 

Som kjent er det besluttet å avlyse både sentralt og lokalt gitt skriftlig eksamen for elever 

våren 2021. Lokalt gitt muntlig-praktiske og praktiske eksamener er også avlyst. Det er 

videre besluttet at lokalt gitt muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres. 

Eksamen for privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål skal avholdes. Fag- 

og svenneprøver skal også avholdes. Pandemien skal ikke hindre noen elever eller lærlinger 

i å komme videre i livet. Elever som ikke får gjennomført avlyste eksamener får vitnemål 

dersom de har standpunktkarakterer. 

Avlysningene er gjort etter nøye vurderinger. Vi har lyttet til faglige anbefalinger og fått 

mange innspill fra organisasjoner og sektoren forøvrig. Både hensynet til smittevern og at det 

har vært til dels svært ulike forhold rundt opplæringen for elevene dette skoleåret, har vært 

avgjørende for beslutningene. Jeg mener denne situasjonen tilsier at en felles nasjonal og lik 

skriftlig eksamen verken er en egnet eller rettferdig prøving av hva elevene har lært. 

Skolene får nå bedre tid til å prioritere arbeidet med opplæringen frem mot fastsettelse av 

standpunkt. Det er besluttet at standpunkt settes i uke 23 i alle fag det ikke er muntlig 

eksamen. Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Jeg setter 

nå i gang en prosess med å se på hvordan vi kan legge til rette for en forsterket 
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standpunktvurdering denne våren. Det er viktig at disse karakterene på en god måte 

reflekterer den kompetansen elevene har, også i år. Jeg vil innhente råd fra både 

Utdanningsdirektoratet, skoleeiere og organisasjonene underveis.  

 

 

Med hilsen 

 
Guri Melby 
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