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KRLE-plan for kristne grunnskoler 
Godkjent av Utdanningsdirektoratet 19.juni 2020 
 
Innledning 
Denne planen er godkjent av Udir [dato] til bruk i kristne friskoler som er godkjent etter friskolelovens § 2-1a. Planen er basert på timetallet i den offentlige 
KRLE-planen, men gir samtidig rom for ekstra fordypning for skoler med utvidet timetall.  
 
Kristne grunnskoler er opprettet på grunnlag av foreldreretten, som en hjelp til foreldre og barn som ønsker en kristen oppdragelse, jfr. ØSK artikkel 13 pkt. 
3 og 4. Faget er et av hovedmomentene i synliggjøringen av skolens kristne profil (jevnfør friskolelovforskriften § 2A-2), og faget vil bære preg av skolens 
kristne grunnsyn. Hovedvekten vil ligge på undervisning om kristendommen. Andre religioner og livssyn vil bli presentert ut fra sin egenart. 
 

1.1. Fagets relevans og sentrale verdier  
Faget KRLE skal gi innsikt i kristendommen som grunnlag for tro og rettesnor for livet og oppmuntre til tilhørighet i et kristent trosfellesskap. Grunnlaget for 

kristne skoler er en overbevisning om at kristen tro uttrykker sannheten om den treenige Gud, verden, mennesket og fremtiden. Faget gir innhold til denne 

overbevisningen. 

Faget gir kunnskap og innsikt som bidrar til elevenes identitetsutvikling og gir grunnlag for valg av livsvei. KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre 
og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn skal elevene utvikle evne til å leve i og med mangfold i samfunns- og arbeidslivet. 
KRLE skal bidra til gode vaner, gi øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen og i møte med samfunnsutfordringer. 
Trygghet på eget ståsted og innsikt i andre religioner og livssyn vil øke forståelse og respekt for andre og gi grunnlag for å delta i dialog og arbeid for å skape 
godt fungerende fellesskap. 
 
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. I KRLE behandles verdispørsmål på bakgrunn av kunnskap om og utforsking av kristen tro 
og etikk, samt kunnskap om andre religiøse og filosofiske tradisjoner og ideer. Elevene skal bli kjent med verdiene som skolen og samfunnet bygger på, og 
hvordan de er forankret i kristendommen og også kommer til uttrykk i andre religioner og livssyn. Faget skal bidra til å gi elevene innsikt i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon – hva som har stått fast og hva som har endret seg gjennom historien. Faget skal gi elevene kunnskap om 
menneskerettighetene og bevissthet om menneskeverdet som grunnleggende verdi, og det skal legge til rette for gjensidig respekt, toleranse og 
demokratisk medvirkning.  
 
Læreplanen i KRLE legger til rette for at i tillegg til kristendommen, kan jødedom, islam, buddhisme, hinduisme, sikhisme, nyreligiøsitet og 
livssynshumanisme behandles både enkeltvis og i sammenheng. Til sammen skal elevene bli kjent med bredden av religiøse og ikke-religiøse livssyn.  
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Kjerneelementer 
Kunnskap om kristen tro og praksis 
Faget skal gi kunnskap om kristen tro og kristne trosuttrykk gjennom bibelkunnskap, trosgrunnlag, kirkens historie og estetiske uttrykk og ved å bli kjent 
med kirkens liv. Elevene skal få opplæring i grunnleggende kristen etikk. Faget skal gi kunnskap om det som er felleskirkelig og det som er spesielt for det 
eller de trossamfunn som skolen er knyttet til. 
 
Kjennskap til religioner og livssyn 
Faget skal gi kunnskap om og forståelse for kristendom og andre religioner og livssyn lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå. 
Religioner og livssyn skal presenteres ut fra sin egenart med vekt på det som er sentralt. Elevene skal få kunnskap om viktige forskjeller og likheter mellom 
grunnleggende trosposisjoner og lære å reflektere over eget og andres ståsted. Elevene skal også få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og 
livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv. Elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn 
og med de ulike tradisjonenes indre mangfold. Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge. Faget skal 
fremme respekt for enkeltmenneskets frie valg slik det er nedfelt i menneskerettighetene. 
 
Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder 
Elevene skal undersøke og utforske kristendom og andre religioner og livssyn som sammensatte fenomener gjennom bruk av varierte metoder. Forståelsen 
av kristen tro utdypes gjennom deltagelse i kristen praksis. Med utgangspunkt i et kristent livssyn utdypes og utfordres deres forståelse av religioner og 
livssyn gjennom analyse av og kritisk refleksjon over kilder, normer og definisjonsmakt, og også gjennom møter med troende mennesker og hellige skrifter. 
Kjennskap til ulike syn på og definisjoner av religioner og livssyn inngår i kjerneelementet og er vesentlig for å forstå og håndtere mangfold. 
 
Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar  
Elevene skal få hjelp til å bli bevisst menneskesyn, virkelighetsforståelse og verdier som ligger bak egne og andres handlinger, holdninger og ytringer. Faget 
handler om hvordan Bibelens Gud har åpenbart seg og om ulike måter mennesker har nærmet seg spørsmål om mening, identitet og virkelighetsoppfatning 
gjennom religioner, livssyn, etikk og filosofi. Faget skal gi rom for refleksjon, filosofisk samtale og undring ved å utforske eksistensielle spørsmål. Elevene skal 
også kunne forholde seg til spørsmål det er dyp uenighet om. 
 
Kunne ta andres perspektiv 
Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog 
og refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene utvikler interesse, forståelse og respekt for hverandre uavhengig av 
kulturell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse. Samiske perspektiver inngår. Temaer 
knyttet til kjønn og funksjonsevne inngår også. 
 
Etisk refleksjon 
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Faget skal bidra til å utvikle forståelse for rett og galt, med normforankring i kristen tro og etikk. Undervisningen skal stimulere til kritisk tenkning om hva 
som er sant, rett og godt, og hvordan vi påvirkes av og påvirker samfunnet, naturen og menneskene rundt oss. Elevene skal kunne identifisere etiske 
dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av kunnskap, egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Gjennom 
deltagelse i prosjekter med fokus på å hjelpe og glede andre, oppøves gode holdninger og evne til innlevelse. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere 
store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir 
elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.  

 
Tverrfaglige temaer  
Folkehelse og livsmestring  
I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar. Arbeidet med faget gir 
elevene kunnskap om menneskeverdet og hvordan dette forankres i ulike religioner og livssyn. Kristent menneskesyn gir fremtidshåp, det understreker alle 
menneskers verdi og at alle kan bety noe for andre, selv når de strever med å mestre livet. Faget bidrar til å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske 
spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse, og setter dem i stand til å bygge fellesskap og ta ansvar for seg selv 
og andre. 
 
Demokrati og medborgerskap  
I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver og å 
handle til det beste for sine medmennesker. KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter 
i et mangfoldig samfunn. Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse 
normer. Faget forbereder elevene til å bli ansvarlige samfunnsborgere med fokus på empati, nestekjærlighet og solidaritet. 
 

Bærekraftig utvikling  
I KRLE handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utforske eksistensielle spørsmål og delta i etisk refleksjon over naturen og 
menneskets plass i den, med utgangspunkt i menneskets forvalteransvar og troen på Gud som skaper og opprettholder. Dette innebærer at elevene kan 
reflektere over hvordan menneske, miljø og samfunn påvirker hverandre, og over hvordan de kan ta ansvarlige valg.  
 

Grunnleggende ferdigheter  
Muntlige ferdigheter  
Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter 
og innta ulike perspektiver. Det innebærer å kunne føre samtaler om kristen tro og etikk og eksistensielle spørsmål. Muntlige ferdigheter innebærer også å 
bruke fagspesifikke begreper til å utforske, drøfte og reflektere over fagets kunnskapsområder. Muntlige ferdigheter innebærer dessuten å kunne uttrykke 
ulike meninger og argumentere for disse ved hjelp av filosofiske samtaleformer og filosofisk samhandling og refleksjon. Utviklingen av muntlige ferdigheter 
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går fra å kunne samtale om et emne til å kunne presentere og drøfte komplekse faglige problemstillinger. Dette innebærer i økende grad å kunne bruke 
fagbegreper til å uttrykke og vurdere egen forståelse. Muntlige ferdigheter innebærer også å gradvis utvikle evnen til å lytte til andre.  
 
Å kunne skrive  
Å kunne skrive i KRLE innebærer å kunne bruke skrift- og billedspråk til å kommunisere og til å utvikle kunnskap om kristendommen, andre religioner, livssyn 
og etikk. Ferdigheten omfatter også å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike standpunkter. Det omfatter også å kunne bruke 
fagspesifikke begreper i skriftlig arbeid og å kunne vurdere egen læring i arbeid med faglige tekster. Utviklingen av det å kunne skrive i faget går fra å kunne 
fortelle og beskrive til å kunne utforske faglige problemstillinger. Dette innebærer at elevene i skriftlige arbeider gradvis tar i bruk fagspesifikke begreper og 
ulike kilder for å utvikle kompetanse til å vurdere egen læring i arbeid med faglige tekster.  
 
Å kunne lese  
Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve, forstå, tolke og reflektere over bibeltekster og andre kristne tekster, enkeltvis og i sammenheng. Det innebærer å 
kunne finne fram i Bibelen og gjøre rede for dens forskjellige typer tekster. Å kunne lese i KRLE innebærer også å oppleve og forstå andre religiøse og 
filosofiske tekster. Det omfatter å reflektere over og tolke tekster, illustrasjoner, symboler og andre uttrykk. Videre innebærer det å sammenligne og 
systematisere informasjon og vurdere kilder kritisk. Utviklingen av det å kunne lese i KRLE går fra å kunne forstå innholdet i enkle tekster til å kunne 
analysere og vurdere form og innhold i komplekse tekster og se dem i en bredere sammenheng. Dette innebærer i økende grad å forstå fagbegreper og å 
kunne finne, bruke og vurdere ulike kilder til informasjon.  
 
Å kunne regne  
Å kunne regne i KRLE innebærer å kunne bruke og forstå tidslinjer i møte med framstillinger av religioner og livssyn, med vekt på Bibelens historisitet og 
kirkens historie. Det innebærer også å forstå hvordan statistikk og tabeller kan brukes, inkludert statistisk materiale som omhandler kristendommens plass i 
samfunnet. Utviklingen av det å kunne regne i faget innebærer i økende grad å kunne forstå og reflektere over statistisk materiale og tabeller.  

 
Digitale ferdigheter  
Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne innhente informasjon om religioner og livssyn fra digitale kilder og tolke og kritisk vurdere informasjonen. Det 
omfatter å kunne reflektere over hvordan digitale arenaer blir brukt til informasjon og påvirkning innen tro og livssyn. Digitale ferdigheter i KRLE innebærer 
også å kunne bruke digitale ressurser i eget skapende arbeid. Utviklingen av digitale ferdigheter i faget går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd 
og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte digitale produkter for framstilling av faglige temaer. Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende 
grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.  
 
 

Kompetansemål og vurdering 
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Kompetansemål etter 4. trinn 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
1 
- utforske og beskrive kirke- og kristenliv lokalt og regionalt 
- samtale om hvordan noen religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt 
2 
- utforske og presentere sentrale fortellinger fra GT og NT 
- samtale om hvordan kristen tro kommer til uttrykk  
- fortelle om Gud som skaper, Jesus som frelser og Den hellige ånd som hjelper 
3 
- samtale om sentrale fortellinger i noen religioner 
4 
- presentere kristne høytider og tradisjoner 
- fortelle om høytider og estetiske uttrykk i noen religioner og livssyn 
5 
- utforske estetiske uttrykk i kristendommen og bruke noen kristne sanger og salmer 
6 
- bruke enkle fagbegreper i arbeidet med kristendommen  
- bruke enkle fagbegreper i arbeidet med noen religioner og livssyn 
7 
- skille mellom ulike kilder til kunnskap om kristendommen 
- skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn 
8 
- beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn ut fra kristen tro og etikk 
9 
- samarbeide med andre i filosofisk samtale 
10 
- identifisere og reflektere over etiske spørsmål ut fra kristen etikk 
11 
- utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk med basis i kristent forvalteransvar 
12 
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-  lytte til og sette seg inn i andres synspunkter, tanker, følelser og erfaringer og kunne dele egne meninger på en respektfull måte 
- forberede og gjennomføre et prosjekt til glede for noen utenfor skolen 
13 
- samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen  

 

Underveisvurdering  
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i KRLE på 1.–4. trinn når de 
formidler kunnskap om Bibelen, kristendommen og andre religioner og livssyn fra nærmiljøet og omverdenen. Elevene viser og utvikler også kompetanse i 
KRLE når de undrer seg over og utforsker etiske og filosofiske spørsmål sammen med andre. Videre viser og utvikler de kompetanse ved å ta i bruk enkle 
fagbegreper.  
 
Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige, estetiske, praktiske, lekpregede og digitale måter å 
arbeide med KRLE-faget på. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i KRLE. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med 
utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren 
skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kunnskap om kristendommen, andre 
religioner, livssyn og etikk.  
 

Kompetansemål etter 7. trinn  
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
1 
- fortelle om kirkens tilblivelse og historie til og med reformasjonen 
- presentere og samtale om kristen misjon 
- fortelle om samisk religionshistorie 
- fortelle om jødenes historie i Norge 
2 
- beskrive hovedpunkter i kristen tro 
- fortelle om kirkens årsrytme og høytider i lys av frelseshistorien 
- beskrive kirken som fellesskap, kirkens oppdrag og kirkens liv 
3 
- fortelle om sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra noen religioner og livssyn 
4 
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- gjøre rede for Bibelens oppbygning 
- utforske sentrale fortellinger fra GT og fortellinger om Jesu liv og se dem i sammenheng  
- utforske tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kristendommen   
- utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om ulike religioner og livssyn 
5 
- utforske og samtale om ulike kristne trossamfunn 
- samtale om mangfold innenfor noen religionssamfunn 
6 
- bruke fagbegreper i arbeidet med kristendommen  
- bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn 
7 
- gjøre rede for kristent syn på barn, familie og samliv 
- samtale om syn på barn, familie og samliv i noen religioner og livssyn 
8 
- bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 
9 
- gjøre rede for hovedinnholdet i kristen etikk 
- planlegge og gjennomføre et prosjekt til glede for mennesker utenfor skolen 
10 
- formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien 
11 
- utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
- samtale om tro og livssyn som noe grunnleggende hos alle mennesker 
12 
- reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid, med basis i kristen tro og etikk 
13 
- gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge 
 
Underveisvurdering  
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i KRLE på 5., 6. og 7. trinn når 
de undersøker og forstår kristen tro og etikk, andre religioner og livssyn og reflekterer over eksistensielle og etiske spørsmål. Kompetanse kommer fram når 
elevene viser innsikt i hvordan kristendommen og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser nasjonalt. Videre viser og utvikler elevene 
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kompetanse når de bruker sentrale begreper i faget. De viser og utvikler også kompetanse når de i samtaler og meningsbrytninger uttrykker egne meninger 
og viser at de kan ta ulike perspektiver.  
 
Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige, praktiske, og digitale måter å arbeide med KRLE-faget 
på. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i KRLE. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen 
elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre 
læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kunnskap om og forståelse for kristendommen, andre religioner, livssyn 
og etikk.  
 

Kompetansemål etter 10. trinn 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
1 
- utforske og presentere hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen 
- gjøre rede for og reflektere over sentrale momenter i kristen tro  
- samtale om hva det vil si å være en kristen 
- presentere kristendommens utbredelse i dag 
- gjøre rede for sentrale trekk ved noen religioner og deres utbredelse i dag, inkludert samers og andre urfolks religioner 
2 
- gjøre rede for noen viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid 
- utforske og drøfte hvordan kristendom inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt 
- undersøke og samtale om likheter og forskjeller og om fellesskap mellom ulike kristne trossamfunn  
- utforske hvordan religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt 
3 
- gjøre rede for sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn 
4 
- gjøre rede for religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn 
6 
- bruke og drøfte fagbegreper i kristendommen 
- drøfte kristendommens forhold til andre religioner og sekulære livssyn 
- bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn 
7 
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- gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til og reflektere over hvordan den blir brukt og hvilke spor den har satt i vår kultur 
- sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om kristendommen 
- sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn 
8 
- gjøre rede for et kristent menneskesyn og den kristne etikkens forankring 
- gjøre rede for og reflektere over syn på kjønn og seksualitet i kristendom 
- reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i noen religioner og livssyn 
9 
- utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og kulturliv 
11 
- utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål  
12 
- utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning 
13 
- reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn, med basis i kristen tro og etikk 
- planlegge og gjennomføre et prosjekt til glede for mennesker utenfor skolen 
14 
- identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon  
15 
- identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom, med basis i kristen tro og etikk og 
forvalteransvar 
 
  

Underveisvurdering  
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i KRLE på 8., 9. og 10. trinn når 
de undersøker og forstår kristendommen, andre religioner og livssyn og reflekterer over eksistensielle og etiske spørsmål. Elevene viser og utvikler også 
kompetanse når de anvender kunnskaper om kristendommen, andre religioner, livssyn og etikk i kjente og ukjente sammenhenger. Videre viser og utvikler 
de kompetanse når de bruker kilder på en kritisk måte, gjør rede for ulike standpunkter og reflekterer over spørsmål som det er stor uenighet om. Til sist 
viser og utvikler de kompetanse når de bruker og drøfter faglige begreper.  
 
Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige, praktiske og digitale måter å arbeide med KRLE på. 
Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i KRLE. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene 
viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring 
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og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kunnskap om og forståelse for kristendommen, andre religioner, livssyn, etikk og 
filosofi.  
 
 

Standpunktvurdering  
Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i KRLE ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal 
planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. 
Læreren skal sette karakter i KRLE basert på kompetansen eleven har vist når eleven har brukt kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon. 
  
 

Vurderingsordning  
10. trinn: Elevene skal ha én standpunktkarakter.  
Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere. 


