
 
 

Anmerkninger 

• Anmerkninger skal brukes til å dokumentere elevens orden og atferd. 

• Anmerkninger kan brukes som dokumentasjon for eventuell senere forespørsel. 

• Anmerkninger er en konsekvens av uønsket atferd og orden. Anmerkninger skal ikke brukes som 

trussel. 

• Eleven skal gjøres kjent med at anmerkning noteres, og eleven skal kunne få forklare seg. 

• Foreldre skal informeres om anmerkninger ved foreldrekonferanser, brev, telefonsamtaler m.m. Vi 

oppfordrer kontaktlærer til å ringe foresatte når elever har fått fem anmerkninger. 

• Hjemmet skal varsles når eleven kan komme til å stå i fare for å få nedsatt karakter. Jf Forskrift til 

opplæringslova §3-8. Dette gjelder både termin- og standpunktkarakterer. 

• Ved endret atferd og orden i positiv retning, bør og dette noteres. 

• Det vil alltid være bruk for skjønn, noe som de voksne må være seg bevisst. 

• Anmerkningsprotokollen må behandles etter personvernsloven. Anmerkninger er en personlig sak 

og skal ikke offentliggjøres til andre. Dette gjelder både innhold og antall. 

• Ordensanmerkninger noteres ved manglende utstyr, forsentkomminger, ikke overholdte tidsfrister, 

ikke møtt forberedt til timen, orden på, under og ved pult. 

• Uønsket atferd noteres under oppførsel. Uønsket adferd handler om at eleven bidrar negativt til 

godt skole- og læringsmiljø. Eksempler på dette er: utviser manglende respekt, skulk, forstyrrelser, 

løgn, trusler, vold, bråk, hærverk, fusk, banning og annen respektløs språkbruk. 

"En av lærerenes oppgaver er å være oppmerksom og se om det er noe du trenger oppfølging på. 

En måte å følge deg opp på, er å bruke anmerkninger. 

Lærere skal også veilede deg når du har behov for det. Når læreren skriver ned de gangene du bryter 
reglene, vet læreren når du har behov for veiledning og kan da gi dette. 

Noen sier de har fått en anmerkning og andre sier de har ”blitt skrevet opp”. Begge deler brukes for at 
lærere skal ha oversikt over hvordan det går med deg i orden og oppførsel. 

Noen skoler velger også å registrere de gangene du følger ordensreglene og gjør det du skal. På den 
måten får du gode tilbakemeldinger og veiledning når ”alt er i orden” og du fortsetter å gjøre gode 
valg." 

Kilde: https://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/orden-og-

oppforsel/anmerkninger/ 
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