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Kurs i elevarkiv

Tid Hva

09:00 Introduksjon

09:10-09.20 Noen avklaringer

09:20-10:00 Hva skal vi ta vare på?

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00 Hva skal hvor?

11:00-11:15 Pause

11:15-11:45 Hvorfor ta vare 
elevdokumentasjon?

11:45-12:00 Oppsummering
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Del av Aust-Agder museum og arkiv(AAma)

KUBENs hovedoppgaver ift. offentlige arkiv:

- depot for kommunalt arkiv

8 år

rkiv ibliotek useumA B M privatarkivoffentlige arkiver

10 år

Litt om KUBEN
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KUBENs hovedoppgaver ift. offentlige arkiv:

- depot for kommunalt arkiv
- veilede 

kubenarendal.no e-post og telefon befaring møter/workshop kurs

arkivdanning, bevaring og bruk

Litt om KUBEN

http://kubenarendal.no/raad-og-tjenester/
http://kubenarendal.no/raad-og-tjenester/


Noen avklaringer

Arkivlovas rolle

Administrativt behov

Lovverk

Forvaltningsloven

Opplæringslova

Personopplysningsloven

Offentleglova

Arkivlova

- sikre rasjonell 

dokumentbehandling

- sikre dokumentasjonen 

for ettertiden



Noen avklaringer

Rettigheter Plikter

Elevdokumentasjon =

- dokumentasjon på at eleven har fått det eleven har krav på

Usjhh!

Æ hater 

lekser

Hva menes med elevdokumentasjon?

- dokumentasjon på at skolen har gitt det skolen er pliktig til å gi



- elevdokumentasjon består av en rekke 

ulike dokumenter som finnes flere steder 

enn kun i en elevmappe

i elevmappa

Noen avklaringer

Hvor finner vi elevdokumentasjonen?

?



Noen avklaringer

Hva menes med elevarkiv?



Kan defineres som alle dokumenter 

knyttet til eleven(e) som finnes i arkivet

Noen avklaringer

Hva menes med elevarkiv?



- er tatt vare på samlet

- er organisert

Dokumentene

Noen avklaringer

Hva er et arkiv?

ALT?



Hva skal vi ta vare på?

Finnes ingen fasit, men

- lovverk legger føringer

arkivlova med forskifter

forvaltningsloven med forskrift

opplæringslova med forskrift

- innarbeidet praksis

K-koder

kommunale retningslinjer

(hvordan, men også hva)



Hva skal vi ta vare på?

Finnes ingen fasit, men

- lovverk legger føringer

arkivlova med forskifter

forvaltningsloven med forskrift

opplæringslova med forskrift

- innarbeidet praksis

K-koder

kommunale retningslinjer

(hvordan, men også hva)



Hva skal vi ta vare på?

Finnes ingen fasit, men

- lovverk legger føringer

arkivlova med forskifter

forvaltningsloven med forskrift

opplæringslova med forskrift

- innarbeidet praksis

K-koder

kommunale retningslinjer

(hvordan, men også hva)



Hva skal vi ta vare på?

Finnes ingen fasit, men

- lovverk legger føringer

arkivlova med forskifter

forvaltningsloven med forskrift

opplæringslova med forskrift

- innarbeidet praksis

K-koder

kommunale retningslinjer

(hvordan, men også hva)

utfordring? ? ?

Retningslinjene 

må revideres i 

takt med:

- endringer i lover 

og regler

- ny praksis

- nye dokument-

typer



Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer

Skal vi ta vare 

på denne?
Lov om arkiv: LOV-2012-06-22-47

Kapittel I. Innleiande føresegner

§ 1.Føremål.

Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt 

eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig 

forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne 

vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida

tryggja arkiv kulturelt

forskingsmessig verde rettsleg eller viktig 

forvaltningsmessig dokumentasjon

§ 12.Utfyllande føresegner.

Kongen gjev utfyllande føresegner om journalsystem, arkivnøklar, 

arkivinstruksar, dokumentkvalitet, arkivutstyr, arkivlokale, arkivavgrensingar, 

kassasjon, bortsetjingsarkiv, avlevering, refusjonsreglar m.m., og om rett til å 

klaga over Riksarkivarens avgjerder.



Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer

Forskrift om offentlege arkiv: FOR 1998-12-11 nr 1193 

C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring

§ 3-19. Arkivgrensing

§ 3-20. Bevaringspåbod

Skal vi ta vare 

på denne?

§ 3-21. Kassasjon 



Hva skal vi ta vare på?

Forskrift om offentlege arkiv: FOR 1998-12-11 nr 1193

Kapittel III. Arkivrutiner

§ 3-20. Bevaringspåbod

Dersom ikkje Riksarkivaren fastset

noko anna, skal følgjande materiale

alltid bevarast: 

b) møtebøker, forhandlingsprotokollar, 

referatprotokollar, møtereferat og

eventuelle vedleggsseriar til desse, 

typebasert kriterium



som   

ikkje har verdi for saksbehandling eller 

dokumentasjon.

Hva skal vi ta vare på?

Forskrift om offentlege arkiv FOR 1998-12-11 nr 1193:

Kapittel III. Arkivrutiner

§ 3-19. Arkivavgrensing 

Følgjande typar av materiale skal

skiljast ut ved arkivavgrensing:

2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat,   

ekstra kopiar, interne meldingar o.l. 

typebasert kriterium

interne meldingar



Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer

FOR 1998-12-11 nr 1193: Forskrift om offentlege arkiv

C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring

§ 3-21. Kassasjon 
For materiale som ikkje kjem inn under arkivavgrensinga i 

§ 3-19 eller bevaringspåbodet i § 3-20, skal det utarbeidast

kassasjonsreglar. 

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling 

av offentlige arkiver FOR-1999-12-01-1566 

§ 3-19. Arkivgrensing

§ 3-20. Bevaringspåbod

IV. Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i fylkeskommunale arkiv 

V. Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv 

Skal vi ta vare 

på denne?



Behandling av offentlege arkiv: FOR-1999-12-01-1566 

Andre del. Fagspesifikke bestemmelser

§ 4-12.Opplæring og oppvekst

Skal vi ta vare 

på denne?

g) Om alle elever bevares følgende dokumentasjon:

- Hvilke elever som har gått på hvilken skole, inkludert fravær

- Underveisvurdering, inkl. halvårsvurdering med karakter

- Sluttvurdering, inkl. standpunktkarakter og eksamenskarakter, 

karakter til fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve.

- Ved fritak for vurdering med karakter bevares annen dokumentasjon 

av opplæringen

- Lærekontrakt og opplæringskontrakt.

4) Videregående opplæring

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer



FOR-1999-12-01-1566 : Behandling av offentlege arkiv

Andre del. Fagspesifikke bestemmelser

Skal vi ta vare 

på denne?

h) Om enkeltelever bevares følgende dokumentasjon:

- Saker om rettigheter og plikter knyttet til innhold og  

organisering av opplæringen, jf. opplæringlova kap. 3, 4 og 4A  

og opplæringsforskriften kap. 1

- Saker om spesialpedagogisk støtte og spesialundervisning, inkl.

utredning, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan med vurdering

- Saker om fysisk og psykososialt skolemiljø

- Skademelding.

§ 4-12.Opplæring og oppvekst

4) Videregående opplæring

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer



FOR-1999-12-01-1566 : Behandling av offentlege arkiv

Andre del. Fagspesifikke bestemmelser

Skal vi ta vare 

på denne?

b) Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon:

- Utredninger og sakkyndige vurderinger nødvendig for at 

kommune, fylkeskommune eller skole kan fatte vedtak etter 

opplæringslova kap. 4 A og 5

Kan vi kassere resten?

§ 4-12.Opplæring og oppvekst

7) Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer



FOR-1999-12-01-1566 : Behandling av offentlege arkiv

Første del. Innledende bestemmelser

a) 1. Bestemmelsene i dette regelverket utgjør et minimumskrav 

og angir hvilke sakstyper som ikke kan kasseres

Skal vi ta vare 

på denne?

§ 4-1.Formål 

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer

www.kubenarendal.no/raad-og-tjenester/arkiv/bevaring-av-arkiv/



FOR-1999-12-01-1566 : Behandling av offentlege arkiv

Første del. Innledende bestemmelser

a) 1. Bestemmelsene i dette regelverket utgjør et minimumskrav 

og angir hvilke sakstyper som ikke kan kasseres

Skal vi ta vare 

på denne?

§ 4-1.Formål 

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer

www.kubenarendal.no/raad-og-tjenester/arkiv/bevaring-av-arkiv/



FOR-1999-12-01-1566 : Behandling av offentlege arkiv

Første del. Innledende bestemmelser

a) å sikre at kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale med 

langvarig bevaringsverdi blir bevart for ettertiden, jf. arkivloven § 1.

Skal vi ta vare 

på denne?

§ 4-1.Formål 

bevaringsverdi

Hva menes med bevaringsverdi?

Hva skal vi ta vare på?
- overordnede rammer



Dokumentasjons- og informasjonsverdi
- administrativ verdi

God morgen 

lærer. 

God morgen elever. 

Klasselistene gir oversikt over elevene

i klassen samt kontaktinformasjon.

- navn, adresse, tlf., epost, etc

hvilke dokumenter trenger vi i det daglige?

God morgen 

lærer. 

Noen som vet hvor 

hun i midten er? Har 

ikke sett henne på 

lenge. 

Hva skal vi ta vare på?



Dokumentasjons- og informasjonsverdi
- administrativ verdi

Ingen innvendinger. 

Vi samtykker.

hvilke dokumenter trenger vi i det daglige?

- juridisk verdi hvilke dokumenter er juridisk bindene?

”Underskrifter er juridisk bindene”

Da utfører vi en 

sakkyndig vurdering 

av Lille My, og lager 

en IOP. Enig, eller 

har dere noen 

innvendinger? 
#¤&?§.

Jepp. Sett i gang.

Hva skal vi ta vare på?



Dokumentasjons- og informasjonsverdi
- administrativ verdi hvilke dokumenter trenger vi i det daglige?

- juridisk verdi hvilke dokumenter er juridisk bindene?

Hva skal vi ta vare på?

Opplæringsloven
LOV 1998-07-17 nr 61:

§ 5-4 Før det blir gjort sakkunnig vurdering 

og før det blir gjort vedtak om å setje i gang 

spesialundervisning, skal det innhentast 

samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. 

hvilke dokumenter er vi lovpålagt å ha?



Dokumentasjons- og informasjonsverdi
- administrativ verdi hvilke dokumenter trenger vi i det daglige?

- juridisk verdi hvilke dokumenter er juridisk bindene? 

hvilke dokumenter er vi lovpålagt å ha?

§ 5-5 For elev som får spesial-

undervisning, skal det utarbeidast 

individuell opplæringsplan. 

Opplæringsloven
LOV 1998-07-17 nr 61:

§ 1-3 Opplæringa skal tilpassast evnene 

og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 

lærlingen og lærekandidaten. 

Hva skal vi ta vare på?



Dokumentasjons- og informasjonsverdi
- administrativ verdi hvilke dokumenter trenger vi i det daglige?

- juridisk verdi hvilke dokumenter er juridisk bindene? 

hvilke dokumenter er vi lovpålagt å ha?

- forskningsmessig verdi hvilke dokumenter kan bli brukt i forskning?

- kulturhistorisk verdi hvilke dokumenter kan fortelle fremtiden noe om oss?

- administrativ

- juridisk

Verdi i nåtid Verdi i fremtiden

- forskningsmessig

- kulturhistorisk

- administrativ

- juridisk

Dokumentasjons- og informasjonsverdi

Hva skal vi ta vare på?



Dokumentprodusent Arkivtjenesten

- Arkivlova med forskrifter- Opplæringslova med forskrifter

- andre relevante lover, 

forskifter, regler og avtaler

god dialog

- andre relevante lover, 

forskifter, regler og avtaler

dokumentasjonsverdi?

Bevissthet rundt
- hva en produserer av dokumentasjon
- hvorfor en produserer denne dokumentasjonen

?

?

Dialog som forutsetning for riktig vurdering

Hva skal vi ta vare på?



Pause

15 min



Hvilke elevarkiver har vi og

hva brukes de til?

Elevarkiv finnes i mange ulike systemer og elektroniske løsninger

• Skoleadministrative system

• Læringsplattformer

• Portalløsninger 

Sakarkiv Papirarkiv



Først litt generelt om fagsystem 

• Når vi snakker om fagsystem snakker vi om en stor gruppe elektroniske 
systemer som brukes i kommunenes fagenheter.

• Spesialiserte støttesystemer for en ensartet saksbehandling med 
innebygde funksjoner for saksgang, arbeidsprosedyrer, kriterier for vedtak

• Systemene skal dekke mange ulike behov

• Ofte uklart hvilke arkivfaglige krav som gjelder for fagsystem og hvordan
data og dokumenter i systemet skal behandles. 

• Vanskelig å fange opp/finne ut hva som skal dokumenteres, og sørge for 
at slik dokumentasjon virkelig blir fanget opp. 



• Fagsystem skal tilfredsstille alle krav i lov- og regelverk som omhandler 
systemet og innholdet i det. 

• Personopplysningsloven  - oppbevaring og behandling av personopplysninger

• Arkivloven – journalføring og arkivering

• Forvaltningsloven - innsyn 

• Riksarkivarens forskrift kap. IV - Langtidsbevaring

• Det vi arkivarer er opptatt av i møte med fagsystem er 



Arkivloven – journalføring og arkivering

Inneholder systemene dokumentasjon som kommer inn under regelverkets 
krav til journalføring og arkivering av saksdokumenter, dvs saksbehandling, 
korrespondanse  eksternt, og eller internt og er det dokumentasjon organet 
av egen interesse ønsker å registrere?

Riksarkivarens forskrift - langtidsbevaring – hva og hvordan skal 
dokumentasjon bevares

Har man vurdert bevaringsverdien til opplysningene/dokumentene i 
fagsystemet og sørget for at bevaringsverdige opplysninger blir avleverte i 
henhold til regelverket? 



Journalføring og arkivering

Arkivforskriften § 2-6 

Offentlige organ skal ha én eller 

flere journaler for registrering av 

dokumenter i de sakene organet 

oppretter.

Arkivforskriften§ 2-7 

Hvilke opplysninger om det 

enkelte dokument som skal 

registreres 

Journalføringsplikten gjelder for alle inngående og 

utgående dokumenter som etter offentlighetsloven 

§ 4 må regnes som saksdokument for organet, 

dersom de er gjenstand for saksbehandling og har 

verdi som dokumentasjon



Når har man journalføringsplikt?

• Tre kriterier (saksdokument for organet, utgående/inngående 
dokument/, både være gjenstand for saksbehandling OG ha verdi 
som dokumentasjon)

Når skal det arkiveres?

• Når et dokument enten bare fører til saksbehandling eller bare har 
verdi som dokumentasjon skal det arkiveres

Hvilke av de dokumentene som produseres i disse fagsystemene er det 
journalføringsplikt på og hvilke skal bare arkiveres?



Bevaring



Fagsystem i skolesektoren

VISMA FLYT SKOE

VISMA UNIQ SKOLE

VISMA VELFERD VOKSENOPPLÆRING 

WIS

EXTENSE SKOLE

SATS VGS

Grunnskoleopplæring

Skoleadministrative system



Visma flyt skole

Elevinformasjon
Karakterer 

Fravær
Vitnemål

Klasselister
Rapporter til VIGO
Filoverføring til PAS

(kartleggingsprøver og 
nasjonaleprøver i regi 

av UDIR)

Extense skole

Visma Uniq

Karakterer
Vitnemål

klasselister
Fravær 

WIS

Registrering
rapportering

vedtak om norsk eller 
grunnskoleopplæring
Rapportering til NIR 

om vedtak

Visma voksenopplæring



• Er det dokumenter som produseres i disse systemene som det er 
journalføringsplikt på? 

• Hvor skjer journalføringen og arkiveringen?

• Skal noe av denne dokumentasjonen inn elevmappen?

• Hva med bevaring?



Læringsplattformer

IT`S LEARNING

FRONTER

Brukes av skolen som lærings- og 
kommunikasjonsverktøy. Lærere kan undervise 

elevene og vurdere arbeidet. Lærere og 
foreldre kan kommunisere om elevenes 

arbeidsplaner og faglige og sosiale utvikling.

Er det dokumentasjon i disse systemene som enten skal 

journalføres eller arkiveres? Eller bevares?

- undervegsvurderinger?



Conexus Engage (tidligere vokal)

Samler de viktigste læringsverktøyene 
og kartleggingsprøvene på ett sted

Viser elevens læringsprofil, slik at man 
ikke trenger å søke i mange kilder. 
Bidrar til mer kvalitetstid med hver elev 
og en bedre læringsdialog

Oppfølgingen av elever med spesielle 
behov



• Journalføring og arkivering av kartleggingsprøver?

• Bevaring?



Portaler

PAS / SKOLEPORTEN

Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, 

skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få 

tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for 

grunnopplæringen.

Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et 

innregistreringssystem for nasjonale prøver og 

kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående 

opplæring. 

UDIR leverandør

Hvem har arkivplikt?

Skal dokumentasjon 
fra dette systemet 
journalføres hos 
dere?



GIS - Statistiske opplysninger

GIS

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde 
data om grunnskolen i Norge. Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om 
hver eneste grunnskole. Du finner informasjon om følgende tema i GSI: 
elevtall, årstimer, ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, 
målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO, valgfag og PPT.

Skoleeieren skal medvirke til å etablere administrative systemer og å 
innhente statistiske og andre opplysninger som trengs for å vurdere 
tilstanden og utviklingen innanfor opplæringa, jf. forskrift til opplæringsloven 
§ 2-2.

Antall elever pr. målform fordelt på trinn og oppsummert for jenter og gutter (alle 
trinn)

navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer og
GSI-nummer for skolen

Elever ved skolen, fordelt på trinn og kjønn
Elever med fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag fordelt på trinn og 

kjønn 



Fagsystem PP-tjenesten

PPI – klientprogram

HK – data 
Objektarkiv /klientarkiv

journalføring? Arkivering?

Fører enheten selv 

post/dokumenter i fagsystemet ?

Da er det også krav om postjournal 

og kopibok

Bevaring?

Godkjente system?

Integrasjon til sak/arkivsystem?

HK oppvekst er sømløst integrert 

mot folkeregister og godkjent 

NOARK 5 arkivkjerne i sikker 

sone.

Eller er papir det aktuelle 

arkivformat?



Når oppstår utfordringene?

Det finnes elevarkiv i så mange ulike systemer at det kan være vanskeligere 
å fange opp/finne ut hva som skal dokumenteres, og sørge for at slik 
dokumentasjon virkelig blir fanget opp, journalført, arkivert og bevart

karakterer 

Vitnemål 

Vedtak i voksenopplæringen

Flyttemeldinger

Fravær 

Iop

Undervegsvurderinger

Nasjonale prøver

Kartleggingsprøver 



Hvordan kan vi sikre god arkivdanning og 
god bevaring?

• Rutinebeskrivelse for dokumentflyt 

• Beskrivelse av hva fagsystem brukes til



En veldig viktig 

presisering som 

gjør det enklere å 

ha oversikt over 

hvor man arkiverer 

dokumentasjonen



Retningslinjer for elevmapper

Bevaringsvurderinger



Noark-godkjent elektronisk sakarkiv 

(Ephorte, Public 360, ol.)

Elektronisk fagsystem

(Fronter, Visma Flyt, ol.) 

Hva skal hvor?

Er det krav til langtidsbevaring 

jfr. arkivlova med forskrift?

Er det krav til journalføring 

jfr. offentleglova?

Dokumentproduksjon



ARKIVPLAN



Pause

15 min



Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?

Nei, nei, 

nei. 

Vær så 

snill!

føre tilsyn

gi pålegg

Riksarkivaren

Rådgiver



§ 6. Arkivansvaret. 

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera

ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 

informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Arkivlova LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

Kapittel II. Offentlege arkiv.

§ 9. Kassasjon m.m.

Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 

§ 12 i denne lova eller etter særskilt samtykke frå

Riksarkivaren, kan ikkje arkivmateriale  

a) avhendast

b) førast ut or landet … 

c) kasserast. …

d) rettast på ein slik måte at tidlegare urette eller 

ufullstendige opplysningar vert sletta …

Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



§ 6. Arkivansvaret. 

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera

ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 

informasjonskjelder for samtid og ettertid.

§ 22. Straff. 

Den som med vilje handlar i strid med føresegner gjevne i eller i medhald 

av denne lova, kan straffast med bøter. 

Arkivlova LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

Kapittel II. Offentlege arkiv.

Kapittel IV. Ymse føresegner.

Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



Forskrift om offentlege arkiv FOR 1998-12-11 nr 1193:

Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar

§ 1-1. Arkivansvaret i offentlege organ 

Arkivansvaret etter dei enkelte føresegnene i forskrifta 

her er knytte til organet, ikkje den enkelte tenestemann, 

med mindre anna er særskilt fastsett. 

(4. ledd)

Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



Forskrift om offentlege arkiv FOR 1998-12-11 nr 1193:

Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar

§ 1-1. Arkivansvaret i offentlege organ 

Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ 

tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar 

er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret 

som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23. 

(2. ledd)

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får 

nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i 

samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. 

(3. ledd)

Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



BOOM!

Hvorfor ta vare elevdokumentasjon?



Hei #&¤

Du har glæmt og 

skrive in 

noskarakteren. 

Jamen, jeg har alldri fått 

besjed om at jeg ikke ville 

få karakter i nosk.  

Du har ikke jo 

ikke tatt noen 

prøver jo. 

Du må jo 

skjønne at jeg 

ikke kan sette 

karakter på en 

som aldri er 

tilstede. 

Hvorfor arkivere?

http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html
http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html


Pappa!

Varsel? Sendte jeg 

ut et varsel?

Vi drukner jo i 

skjemaer. 

Dette har ikke jeg heller fått 

noen beskjed om.

Har dere sendt ut et 

varsel?  

Vi klager. 

Hvorfor arkivere?

http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html
http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html


Forskrift til opplæringslova FOR-2006-06-23-724

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og 

i vidaregåande opplæring

§ 3-7. Varsling 

Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få 

halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi 

det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. 

Hvorfor arkivere?



Forskrift til opplæringslova FOR-2006-06-23-724

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og 

i vidaregåande opplæring

Hvorfor arkivere?

Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å 

skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, 

eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd. 

§ 3-7. Varsling 



Ikke sendt ut varsel?

Da får eleven 

karakter 2 i norsk.

Hvorfor arkivere?

http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html
http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0041-0704-2806-5222.html


Go måren elever.

Jej æ denn nye nossklæreren

deres. 

Hvorfor arkivere?

Go måren lærer. 
Go måren lærer. 



Hvorfor arkivere?



Hvorfor arkivere?



Dokumentasjon på at varsel er skrevet Dokumentasjon på at varsel er sendt

Hvorfor arkivere?



Hvorfor arkivere?



Hvorfor arkivere?



Hvorfor arkivere?Hvorfor bevare?

Hvor stort er frafallet?

Hva skal vi gjøre?

- hvorfor faller elever ut?

- hvilke tiltak er prøvd?



Hvorfor bevare?

Arkivet som kilde til forskning



Elevarkiv brukes til å studere/skrive lokalhistorie

Hvorfor bevare?

Elevarkiv brukes til slektsforskning

Arkivet som kilde til historieskriving



Henvendelser vedr. karakterer – ny jobb, studier

Henvendelser vedr. klasselister – jubileum 

Hvorfor bevare?



Hvorfor bevare?

Jej fik 6 i norsk. 

Nei. Du fikk 2.  



Hvorfor bevare?

Jej fik 6 i norsk. 

Nei. Du fikk 2.  



Hvorfor bevare?

Henvendelser vedr. rettighetsdokumentasjon



Birkeland skole

1971-1977

- karakterer

- fravær

- annet

Hvorfor bevare?



Birkeland skole

1971-1977

- karakterer

- fravær

- annet

Hvorfor bevare?



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN

SPØRSMÅL?


