FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2021-2022
Oppdatert 06.04.2022

Dette regnearket består av 6 mappekort
Ark 1 Generell informasjon (dette arket)
Ark 2 Behandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1
Ark 3 Behandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg2
Ark 4 Behandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg3 i skole
Ark 5 Behandlingsregler for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan
Ark 6 Behandlingsregler for fullførtkode H (Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev)
Ark 7 Behandlingsregler for fullførtkode - IB-International Baccalaureate
GENERELL INFORMASJON
GYLDIGE FULLFØRTKODER
Fullført og bestått
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3).
B

I

M

A

Fullført og ikke bestått
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke
bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag.
Ikke fullført pga mangler grunnlag for vurdering
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har hatt tilbud om opplæring/privatisteksamen i alle fag i utdanningsprogrammet
(Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke fullført fordi personen mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i
ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP, eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for
eksamenskarakter).
Se mappekort "Elever
Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder
med spes.underv. og IOP"
Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har har hatt opplæring med mål om
grunnkompetanse. Eleven har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan, og har fått IV (ikke
vurderingsgrunnlag) og FAM05 (individuell opplæringsplan) i ett eller flere ordinære fag, eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder.
Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har ved utgangen av skoleåret fortsatt opplæring etter læreplanen for grunnleggende
norsk for språklige minoriteter/morsmål for språklige minoriteter.

H

S
L
K

Se mappekort
Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/ programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder "Fullførtkode H"
fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev.

Avbrutt opplæringen i løpet av skoleåret
Eleven eller kandidaten (voksne) har, i løpet av skoleåret, avbrutt opplæringen på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2
eller Vg3).
Fullført læretiden eller fagopplæring i skole (for lærlinger)
Lærlingen er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/ svenneprøven.
Fullført læretiden eller fagopplæring i skole (for lærekandidater)
Lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt kompetanseprøven.

Merknad:

Med "….hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3)…." forstås at alle fag i
utdanningsprogrammet/programområdet er tatt i forhold til Udir-01-2021 eller etter lokal forskrift jf forskrift til opplæringslova § 1-3, tredje
ledd.

Merknad:

Elev som ikke kommer inn under "...hele utdanniningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3)" kan være en elev som får
opplæring på et utdanningsprogram/ programområde hvor målet er grunnkompetanse.

Merknad:

Elev som følger lokal forskrift i videregående opplæring etter ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen:
Eleven skal ha fullførtkode B, I, M eller H ut fra ordinære regler dersom den lokale forskriften følges. Dette forutsetter at hele enheten i
læreplanen flyttes opp eller ned mellom nivåene. Dette gjelder også opplæring innen YSK-tilbudene.

Settes av fagopplæringskontoret
Settes av fagopplæringskontoret

Fullførtkoder på Vg1
Skoleåret 2021-2022

Forutsetning:
Det forutsettes at hele utdanningsprogrammet (dvs alle fag) er gjennomført i forhold til Udir-01-2021 (med alle kompetansemål i læreplanen for aktuelt utdanningsprogram),
eller etter lokal forskrift jf forskrift til opplæringslova § 1-3, tredje ledd.
Se mappekort "Generell informasjon".
Fullførtkode

B
I

Fullført og bestått
Fullført Vg1 med beståttkarakterer (karakteren 2-6) i alle fag i utdanningsprogrammet (dvs fag med halvårsvurdering
med karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)
Fullført og ikke bestått
Fullført Vg1 med stryk (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag i utdanningsprogrammet (dvs fag med
halvårsvurdering med karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)

M

Ikke fullført hele utdanningsprogrammet pga mangler grunnlag for vurdering
Ikke fullført Vg1 fordi personen mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag i
utdanningsprogrammet (dvs fag med halvårsvurdering med karakter og fag med standpunkt- og eventuell
eksamenskarakter) uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i
rubrikken for eksamenskarakter).

Utfyllende kommentar:
Elev som har "ikke vurderingsgrunnlag" pga stort fravær, manglende
deltaking i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner
(jf forskrift til opplæringslova § 3-3)
"Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i
Kunnskapsløftet 2022" - 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag
Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen i et fag.

A

Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder

Se mappekort "Elever med spes.underv. og IOP""

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev (dvs gjennomført deler av et utdanningsprogram)

NB!

Se mappekort "Fullførtkode H"

Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. (Forskrift til opplæringslova § 3-5)
Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Elever som har fått Frittatt i ett eller flere fag etter bestemmelsen i forskrift til opplæringslova § 1-11, § 1-12, § 1-13, § 3-19, § 3-20 eller § 3-21 får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som
er gitt på utdanningsprogrammet. Det forutsettes at eleven har tatt hele utdanningsprogrammet.
Gjelder studieforberedende utdanningsprogram
Elever som skal ta fremmedspråk som privatist får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på utdanningsprogrammet.
For nærmer presisering se under variabel Fullførtkoder i registreringshåndboken. Se også "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 20212" - pkt
1.3 Kompetansebevis.
Gjelder yrkesfaglige utdannningsprogram
Elever som tar fremmedspråk som yrkesfaglig fordypning får halvårsvurdering med karakter i Vg1. (Det forutsettes at eleven fortsette med faget i Vg2)

Fag med halvårsvurdering på Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram:
Norsk ( (NOR1260 - NOR1261)
Kroppsøving (KRO1017)
Fremmedspråk (FSPxxxx) både nivå I, nivå II og nivå I+II
Fag med halvårsvurdering på Vg1 Idrettsfag:
Treningslære (IDR2025)
Fag med halvårsvurdering på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram:
Kroppsøving (KRO1017)

Fullførtkoder på Vg2
Skoleåret 2021-2022

Forutsetning:
Det forutsettes at hele programområdet (dvs alle fag) er gjennomført i forhold til Udir-01-2021 (med alle kompetansemål i læreplanen for aktuelt programområde), eller etter lokal
forskrift jf forskrift til opplæringslova § 1-3, tredje ledd.
Se mappekort "Generell informasjon".
Fullførtkode

B
I

Fullført og bestått
Fullført Vg2 med beståttkarakterer (karakteren 2-6) i alle fag i programområdet (dvs fag med halvårsvurdering med
karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)
Fullført og ikke bestått
Fullført Vg2 med stryk (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag i programområdet (dvs fag med
halvårsvurdering med karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)

M

Ikke fullført hele programområdet pga mangler grunnlag for vurdering
Ikke fullført Vg2 fordi personen mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag i
programområdet (dvs fag med halvårsvurdering med karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)
uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for
eksamenskarakter).

Utfyllende kommentar:
Elev som har "ikke vurderingsgrunnlag" pga stort fravær, manglende
deltaking i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner
(jf forskrift til opplæringslova § 3-3)
"Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i
Kunnskapsløftet 2022" - 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag
Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen i et fag.

A

Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder

Se mappekort "Elever med spes.underv. og IOP""

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev (dvs gjennomført deler av et programområde)

NB!

Se mappekort "Fullførtkode H"

Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. (Forskrift til opplæringslova § 3-5)
Gjelder spesielt for yrkesfaglige utdanningsprogram
Ovennevnte regel gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen. (Forskrift til opplæringslova § 3-5)
Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Elever som har fått Frittatt i ett eller flere fag etter bestemmelsen i Opplæringslova § 1-11, § 1-12, § 1-13, § 3-19, § 3-20 eller § 3-21 får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på
programområdet. Det forutsettes at eleven har tatt hele programområdet.
Gjelder studieforberedende utdanningsprogram
Elever som skal ta fremmedspråk som privatist får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på programområdet.
For nærmer presisering se under variabel Fullførtkoder i registreringshåndboken. Se også "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2022" pkt 1.3 Kompetansebevis.

Fag med halvårsvurdering på Vg2 i studieforberedende programområder:
Norsk ( (NOR1264 - NOR1265)
Kroppsøving (KRO1018)
Historie (HIS1009)
Fremmedspråk (FSPxxxx) kun nivå I+II
Fag med halvårsvurdering på Vg2 Idrettsfag:
Idrett og samfunn (IDR2021)
Fag med halvårsvurdering på Vg2 i yrkesfaglige programområder:
Kroppsøving (KRO1018)
OBS!
For programområder på Vg2 yrkesfaglige utdannignsprogram som leder til Vg3 i skole skal det settes halvårsvurdering 2.
For programområder på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram hvor det er naturlig å gå ut i lære på Vg3 skal det settes standpunktkarakter.

Fullførtkoder på Vg3 (i skole)
Skoleåret 2021-2022

Forutsetning:
Det forutsettes at hele programområder (dvs alle fag) er gjennomført i forhold til Udir-01-2021 (med alle kompetansemål i læreplanen for aktuelt programområde), eller etter
lokal forskrift jf forskrift til opplæringslova § 1-3, tredje ledd.
Se mappekort "Generell informasjon".
Fullførtkode

B

Fullført og bestått
Fullført Vg3 med beståttkarakterer (karakteren 2-6) i alle fag i programområdet (dvs. fag med standpunkt- og evtentuell
eksamenskarakter)

I

Fullført og ikke bestått
Fullført Vg3 med stryk (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag i programområdet (dvs fag med standpunktog eventuell eksamenskarakter)
Ikke fullført hele programområdet pga mangler grunnlag for vurdering
Ikke fullført Vg3 fordi personen mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag i
programområdet (dvs fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter) uten at dette skyldes vedtak om
spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for eksamenskarakter).

Utfyllende kommentar:
Elev som har "ikke vurderingsgrunnlag" pga stort fravær, manglende
deltaking i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner
(jf forskrift til opplæringslova § 3-3)
"Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i
Kunnskapsløftet 2022" - 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag
Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen i et fag.

A

Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder

Se mappekort "Elever med spes.underv. og IOP""

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev (dvs gjennomført deler av et programområde)

M

NB!

Se mappekort "Fullførtkode H"

Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. (Forskrift til opplæringslova § 3-5)
Gjelder spesielt for yrkesfaglige utdanningsprogram
Ovennevnte regel gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen. (Forskrift til opplæringslova § 3-5)
Gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
Elever som har fått Frittatt i ett eller flere fag etter bestemmelsen i Opplæringslova § 1-11, § 1-12, § 1-13, § 3-19, § 3-20 eller § 3-21 får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på
programområdet. Det forutsettes at eleven har tatt hele programområdet.

Komprimerte løp
Elever eller privatister som tar fag for generell studiekompetanse får fullførtkode B, I eller M avhengig av om programområdet er bestått eller ikke bestått.
Fullførtkode B, I eller M kan bare settes når alle seks fag for generell studiekompetanse er gjennomført.
Følgende koder kan benyttes på komprimerte løp (6-pack)
PBPBY4--6P
benyttes for personer som tar fag for studiekompetanse (6-pack)
PBPBY4VO-benyttes for personer som har opplæring mot studiekompetanse (6-pack) i tilbud spesielt tilrettelagt for voksne.
PBPBY4---benyttes for privatister som tar eksamen i enkeltfag for å få studiekompetanse.

Fullførtkoder for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP
Skoleåret 2021-2022
Se også Registreringshåndboken under varablene Fagstatus, Elevstatus og Spesialundervisning

A

Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har hatt
opplæring med mål om grunnkompetanse. Eleven har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning og
individuell opplæringsplan.
Fullførtkode A skal settes når eleven:
* får karakter IV på en IOP-fagkode
og/eller
* har ett eller flere fag med offentlig fagkode og karakter IV med FAM05 (Spesialundervisning)

B

Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har hatt
enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan i ett eller flere fag.
Eleven har fullført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) med
beståttkarakterer (karakteren 2-6) i alle fag (dvs fag med halvårsvurdering med karakter og fag med
standpunkt- og eventuell eksamenskarakter)

I

Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har hatt
enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan i ett eller flere fag (dvs fag med
halvårsvurdering med karakter og fag med standpunkt- og eventuell eksamenskarakter).
Eleven har fullført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke
bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag.

M

Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har hatt
enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan i ett eller flere fag.
Eleven har fullført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men mangler
grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak
om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for
eksamenskarakter).

Fullførtkode H

Skoleåret 2021-2022

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev (dvs gjennomført deler av et utdanningsprogram/programområde)
Gjelder for elev/kandidat som har opplæring på et utdanningsprogram (Vg1), eller programområde (Vg1 eller Vg2), men har valgt kun å ta noen fag (jf forskrift til opplæringslova § 6-5) eller som ikke
har behov for fulltidsopplæring i utdanningsprogrammet.

Fullførtkode H for elever
Koden skal benyttes slik:
Elever som tar et utdanningsprogram (Vg1)/programområde (Vg2 eller Vg3) over 2 år:
1. året får eleven fullførtkode H.
2. året får eleven fullførtkode B, I er M avhengig av om utdanningsprogrammet/programområdet (begge årene) er bestått eller ikke.
Elever som går på et utdanningsprogram (Vg1)/programområde (Vg2 eller Vg3) med ”unormalt” skoleår (f. eks. starter i januar og slutter i desember):
Ved ”normal” skoleslutt (i juni) får eleven fullførtkode H.
Når hele utdanningsprogrammet/programområdet er avsluttet (i desember) får eleven fullførtkode B, I eller M avhengig av om utdanningsprogrammet/programområdet
er bestått eller ikke.
Elever som gjennomfører deler av et utdanningsprogram (Vg1)/programområde (Vg2 eller Vg3):
Gjeder for elever som har undervisning på grunnkoden, men har valgt kun å ta noen fag (jf forskrift til opplæringslova § 6-5) eller som ikke har behov for heltids-opplæring
i utdanningsprogrammet/programområdet.
Eleven får fullførtkode H

Elever som startet skoleåret med opplæring i alle fag i utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3):
Gjeder for elever som starte skoleåret med opplæring i alle fag, men som i løpet av skoleåret har sluttet i ett eller flere fag i utdanningsprogrammet/
programområdet. Eleven har ikke sluttvurdering i faget/-ene fra tidligere skoleår.
Eleven får fullførtkode H

Fullførtkode H for voksne og privatister
Koden skal benyttes slik:

Kandidater som er realkompetansevurdert og/eller følger opplæring spesielt organisert for voksne :
Når kandidaten ikke har fullført hele utdanningsprogrammet/programområdet settes fullførtkode H.
Når kandidaten har fullført hele utdanningsprogrammet/programområdet får vedkommende fullførtkode B, I eller M avhengig av om utdanningsprogrammet/
programområdet er bestått eller ikke.
Privatister:
Når eksamenskontoret/privatistkontoret/skolen ikke har informasjon om privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet/programområdet settes fullførtkode H.
Når eksamenskontoret/privatistkontoret/skolen har informasjon om at privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet/programområdet får vedkommende
fullførtkode B, I eller M avhengig av om utdanningsprogrammet/programområdet er bestått eller ikke.
OBS!
Privatister og kandidater som er realkompetansevurdert og/eller følger opplæring spesielt organisert for voksne og som har få tt Frittatt i ett eller flere fag etter bestemmelsen i forskrift til opplæringslova §1-13 får
B, I, M eller H i forhold til reglene over.

IB - International Baccalaureate
Skoleåret 2021-2022
IB - International Baccalaureate er ikke et tilbud som ligger i den offentlige tilbudsstrukturen.
Utdanningsdirektoratet, Juridisk avd. tar derfor ikke stilling til disse fullførtkodene.
Eleven får fullførtkode B, I eller M avhengig av om opplæringsåret er bestått eller ikke.

Krav til føring av B-bestått etter første opplæringsår (STUSP2Z---)
a) 24 poeng
eller
b) minst 20 poeng og ingen karakter lavere enn 3

Krav til føring av B-bestått etter andre opplæringsår (STUSP3Z---)
a) 24 poeng
eller
b) minst 20 poeng og ingen karakter lavere enn 3
I tillegg må Extended essay (EO), Theory of knowledge (TOF) og Creativity, Action, Service (CAS) være bestått.

