Endringer i registreringshåndboken vedr spesialundervisning.
Gjelder fra og med skoleåret 2013-2014.

Oppdatert pr 20.08.2013

Registreringshåndboken ligger på Udir sine sider.
Brukerhåndbøkene for Extens, SATS, iSkole (TP) vil først bli oppdatert ved ny revisjon våren 2014. Benytt derfor dette vedlegget +
excelarket vedr spesialundervisning for skoleåret 2013-2014.

Variabel

Gammel tekst
(dvs det som ligger i brukerhåndbøkene for Extens, SATS og
iSkole(TP)

Endringer / ny tekst
Endringene / tilleggene er markert med rød farge.

Programområdekode

Utfyllende kommentar:
Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til grunnkompetanse, jf Opplæringslova § 3-3, første ledd skal
registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i
sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke.
Se også under Spesialundervisning

Utfyllende kommentar:
Ingen endringer

Fagkode

Utfyllende kommentar:
Noen elever har fått vedtak om spesialundervisning med IOP (se B10
Spesialundervisning) og innholdet i opplæringen har store avvik fra
læreplanverket i Kunnskapsløftet. For disse elevene kan det være aktuelt
å benytte IOP-fag på skolen. Det er opprettet fem slike fag hvor det benyttes ett fag pr opplæringsår.

Utfyllende kommentar:

IOP1000

Individuell opplæringsplan 1. år

IOP2000

Individuell opplæringsplan 2. år

IOP3000

Individuell opplæringsplan 3. år

IOP4000

Individuell opplæringsplan 4. år

IOP5000

Individuell opplæringsplan 5. år

Det må registreres inn elevtimer på fagene. Se Elevtimer.
Tillegg i slutten av avsnittet:
Fagkoden er tenkt for elever som har så stort avvik at det ikke er aktuelt å
sette tallkarakter på det/de ordinære faget/-fagene.
Fagtype

Utfyllende kommentar:
Nytt avsnitt:
Fagtype IO skal kun benyttes for de fem IOP-fagene. Se Fagkode

Fagstatus

Gyldige koder:
A = Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell
opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd.

Gyldige koder:
A = Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd.

Fagstatus

Utfyllende kommentar:
A = Opplæring etter individuell opplæringsplan
Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til
opplæringslova § 3-20, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget.
Se også under Spesialundervisning.

Utfyllende kommentar:
A = Spesialundervisning
Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom
det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget.
Se også under Spesialundervisning.

Elevstatus

Gyldige koder:
A = Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell
opplæringsplan etter opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova §
3-20, tredje ledd.

Gyldige koder:
A = Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-20,
tredje ledd.

Elevstatus

Utfyllende kommentar:
A = Opplæring etter individuell opplæringsplan
Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A.
Se også under Fagstatus og Spesialundervisning.

Utfyllende kommentar:
A = Spesialundervisning
Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A. Ved
skoleårets slutt vil elever med fagstatus A og tallkarakter og/eller IV +
FAM21 (ikke vurderingsgrunnlag) i alle fag få endret sin elevstatus fra A
(spesialundervisning) til E (elev).
Se også under Fagstatus og Spesialundervisning.

Spesialundervisning

Gyldige koder:
Det er en kombinasjon av fagstatus, elevstatus, fagkoder, programområdekoder og fullførtkode som sier om eleven har spesialundervisning med
avvik fra læreplanen.

Utfyllende kommentar:
Eleven har fått enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag og
registreres med fagstatus A i disse fagene.

Spesialundervisning

Utfyllende kommentar:
Elever som får spesialundervisning og IOP, har alle fag som hører til
programområdet og får tallkarakterer i alle fag:
Registreres inn på grunnkoden
Registres inn med ordinære fag
Skal ha fagstatus E i fag med tallkarakter
Får dermed beregnet elevstatus E i Vigo
Vil kunne få fullførtkode B, I eller M avhengig av karakterene

Utfyllende kommentar:
Avsnittet utgår. Legges inn i vedlegg.

Koder for grunnkompetanse på utdanningsprogram/
programområder.
Elever som får enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag,
og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i
faget etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av utdannings-

Koder for grunnkompetanse på utdanningsprogram/
programområder.
Elever som får enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og
hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget
etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av utdanningsprogram-

programmene/programområdene hvor målet er grunnkompetanse. Dvs.
det er ikke planlagt full kompetanse i utdanningsprogrammet/
programområdet for eleven.
Elever som får spesialundervisning og IOP, har alle fag som hører til
programområdet, men får IV (pga IOP) i ett eller flere fag:
Registreres inn på H-koden
Registres inn med ordinære fag
Skal ha fagstatus E i fag med tallkarakterer og fagstatus A i fag
med IV
Får dermed beregnet elevstatus A i Vigo
Skal ha fullførtkode A

Fullførtkode

mene/programområdene hvor målet er grunnkompetanse. Dvs. det er ikke
planlagt full kompetanse i utdanningsprogrammet/programområdet for
Eleven, og eleven vil sannsynligvis ende opp med IV (ikke vurderingsgrunnlag) og FAM05 (individuell opplæringsplan) i ett eller flere av fagene med
fagstatus A.
Avsnittet utgår. Legges inn i vedlegg.

Fagstatus A
Det skal registreres fagstatus A for elever som får et enkeltvedtak om
spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal
gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan
og det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, jf. forskrift til opplæringslova § 3-18, sjette ledd. For disse elevene skal det føres IV (Ikke
vurderingsgrunnlag). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring
av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 11.3.
Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A.
Se under Elevstatus.

Fagstatus A
Denne teksten erstattet avsnittet i venstre spalte:
Det skal registreres fagstatus A i alle fag hvor eleven får et enkeltvedtak om
spesialundervisning.
Se under Elevstatus.

Gyldige koder:
A = Eleven har elevstatus A
Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet
(Vg2 eller Vg3) og har elevstatus A (har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan) og har hatt opplæring med
mål om grunnkompetanse.
Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har ved utgangen av
skoleåret fortsatt opplæring etter læreplanen for grunnleggende norsk for
språklige minoriteter.

Gyldige koder:
A = Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har
hatt opplæring på IOP-fag.
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, og
har fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) og FAM05 (Individuell opplæringsplan) i
ett eller flere ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fag.
Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har ved utgangen av
skoleåret fortsatt opplæring etter læreplanen for grunnleggende norsk for
språklige minoriteter.

