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Høring - undervisningsvurdering i videregående opplæring 

Vi viser til høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 07.juni 2017 om lovfesting av 
elevdeltakelse ved undervisningsvurdering i videregående opplæring. 
 
Barneombudets mandat 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge  
med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget  
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og  
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets  
mandat er avgrenset til barn under 18 år. 
 
Barneombudet fremmer nytt forslag 
Etter gjeldende rett har skolen plikt til å legge til rette for elevmedvirkning som gjør at 
elevene skal kunne delta i vurdering av opplæringen. Dette er likevel ikke eksplisitt og 
entydig fastsatt i lov eller forskrift, og Barneombudet støtter at elevdeltakelse klargjøres. Men 
Barneombudet er bekymret for at det å kun tydeliggjøre elevmedvirkningen for elever i 
videregående opplæring kan misforstås, og undergrave, yngre elevers rett til 
elevmedvirkning.  
 
Å klargjøre at elevdeltakelse gjelder for alle elever, vil være i samsvar med 
barnekonvensjonen artikkel 12, og det bør derfor fremgå av forskriften. Barneombudet 
fremmer derfor følgende forslag: 
 
"§ 2-1. Skolebasert vurdering  
Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 
opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Elevane har rett til å delta i denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for 
å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene." 
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