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Elevenes rett til vurdering

Halvårsvurdering

 

Forskrift til opplæringsloven, kapittel 3 fastslår at elevene fra og med 8.trinn skal:

få beskrevet sin kompetanse i forhold til kompetansemålene, og få råd om videre arbeid•
få vite hva som er mål for opplæringen, og hva som blir tillagt vekt i vurderingen•
få halvårsvurdering med karakter•

Halvårsvurdering fra og med 8. trinn skal gis midtveis i opplæringsperioden, og det er et krav at
underveisvurdering med karakter gis skriftlig.

 



Samfunnsfag 8A

Periodevurdering
 
Mål:

1a) Forminga av Noreg•
1b) Presentere historisk hending•
1c) Menneske i fortida•
1g) Viktige utviklingstrekk i Noreg•
1l) Internasjonale konfliktar•

Faglig status i faget:
Du har jobbet godt med oppgaver og skriftlige arbeider og viser at du har meget god forståelse for målene vi har
jobbet etter. Generelt ligger du på middels til høy måloppnåelse. Du er god til å være aktiv i diskusjoner, men jeg
savner litt faglighet i det muntlige.
 
Fremovermelding:
Du kan jobbe videre med å stabilisere deg på et høy faglig nivå. Prøv å fokusere på noen litt lengre historiske linjer
og ikke bare detaljer. I det muntlige kan du med stort hell fokusere på faglige betraktninger. Gjør du dette vil du
helt klart kunne vurderes opp mot høyeste karakter.
 
Karakter: 5
 



Norsk 8A

Halvårsvurdering
 
Mål:

1a) konkret mål for fag•
1b) konkret mål for fag•

Faglig status i faget:
Dere viser god fagleg progresjon i faget samt god forståelse i forhold til hva målet krever av dere. Arbeidet er
presentert godt og oppgavene utført på en god måte.
 
Fremovermelding:
Arbeide mer med oppstillingen av tekster, oppdeling og grammatikk.
 
Karakter: 4/5
 



Naturfag 8a

Halvårsvurdering
 
Mål:

1a) konkret mål for fag•
1b) konkret mål for fag•

Faglig status i faget:
Supert dupert!
 
Fremovermelding:
Du kan bli litt betre på rapportskriving.
 
Karakter: 6-
 



KRLE 8A

Halvårsvurdering
 
Mål:

1a) konkret mål for fag•
1b) konkret mål for fag•

Faglig status i faget:
Du har lært deg mye om emnene vi har gått gjennom.
 
Fremovermelding:
Du kan prøve å se emnene i sammenheng, å sammenligne de ulike religionene, f.eks.
 
Karakter: 4+
 



K&H 8a

Halvårsvurdering
 
Mål:

1a) konkret mål for fag•
1b) konkret mål for fag•

Faglig status i faget:
Du har jobbet bra mer keramikkhodet. Du har laget et naturtro hode hvor de fleste elementene er på plass. Synd
du aldri ble ferdig med det høyre øret. Resten av delene er på plass. Plasseringen av nesen blir feil.
 
Fremovermelding:
Pass på at du planlegger arbeidet godt slik at du blir ferdig i rett tid. Studér hvordan nesen er plassert i forhold til
øynene.
 
Karakter: 4+
 

 



Orden og atferd

Halvårsvurdering

Halvårs-/sluttvurdering

Vurdering Karakter

Adferd G

Orden G

G: God – vanlig god orden og vanlig god adferd (oppførsel). 
NG: Nokså god – klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel). 
LG: Lite god – i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).
Statusen “Ikke vurdert” viser at denne vurderingen ikke er aktuell for perioden. Eleven får enten halvårs- eller sluttvurdering i orden og atferd. 

 

Tilbakemelding fra kontaktlærer

Sosial tilbakemelding:
Du fungerer fint i klassen og er aktiv. Jeg opplever at du har et godt forhold til dine medelever og at du
samarbeider bra med alle.
 
Fremovermelding:
Du kan jobbe videre med å bli mer aktiv i gruppearbeider og for eksempel si i fra når det er noe du har lyst å
gjøre.
 

Fravær

Kategori Timer totalt Dager totalt

Fravær ikke tellende 0 0

Fravær tellende 3 0

Til stede 0 0

•


