Informasjon angående orden og atferdskarakteren
Vi informert på foreldremøte i august at Kopervik videregående skole deltar i et
prosjekt der elevene ikke får karakter i orden og atferd. Dette brevet distribueres til
alle elever og foresatte på vg1 og vg2 både for å gi ytterligere informasjon, men også
gi en mulighet for å kunne reservere seg for prosjektet.
Utdanningsdepartementet har gitt seks videregående skoler i Rogaland adgang til å
ikke gi karakter i orden og atferd skoleåret 2017/18. Det vil fremkomme på vitnemålet
at eleven har deltatt i et forsøk og derfor ikke har orden eller atferdskarakter.
Forsøket blir fulgt av forskere og vil danne grunnlaget for en rapport som vil gi videre
anbefalinger til departementet angående bruk av karakter i orden og atferd.
Kopervik vgs ser på det å ikke ha anmerkninger eller karakter i orden og atferd, et
system som kun kan graderes nedover, som en potensiell gevinst i forhold til
relasjonsbygging og utvikling av godt læringsmiljø. Norge er det eneste landet i
Europa som gir karakter i orden og atferd, og da en karakter som starter på topp og
kun kan bli svakere. Vi mener at dette har begrenset positive effekter og vil prøve ut
en modell som legger vekt på dialog og ansvarliggjøring når elevene bryter en norm.
Kopervik vgs vil med dette holde fram viktigheten av å ha god dialog med elevene og
heller speile de elevene som bryter normer. Vi ønsker å behandle elevene som
voksne og mener denne praksisen er i tråd med slik vi blir behandlet i arbeidslivet
ellers. Skolens reglement vil selvsagt fortsatt gjelde og eventuelle brudd på skolens
reglement vil kunne få de reaksjoner som er beskrevet der.
Kopervik vgs ønsker å få fram det beste i den enkelte. Vi mener en praksis med
dialog og speiling vil kunne være med og ansvarliggjøre elevene på en god og
respektfull måte. Vi har deltatt i forsøket i et år og har gode erfaringer.
Vi har selv som skole gått gradvis bort fra anmerkninger og opplever at det fungerer
godt. Elevrådet, fagforeninger og skolens ledelse anbefaler deltagelse i forsøket.
Vi sender denne informasjonen for å sikre god informasjon.
Elevene kan velge å ikke være med i forsøket. Vi må da ha en skriftlig tilbakemelding
til rektor, sveinung.valen@skole.rogfk.no, innen tirsdag 16.janaur. Eleven vil da få
orden og atferdskarakter i terminkarakter etter første termin og standpunkt til
sommeren.
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