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Staten – det er de



Varsel om fare for at det ikke kan bli gitt halvårsvurdering 
og/eller standpunktkarakter

 Ifølge opplæringslovens forskrift §3-7 skal elevene og 
elevenes foresatte ha skriftlig varsel dersom det «er 
tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter 
eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det 
ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter».

 Varselet skal gis uten ugrunnet opphold slik at eleven 
får anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering 
med karakter og standpunktkarakter.

3



 Vi er glade for å ha Arne som elev hos oss. Han er en ressurs for 
miljøet i klassen sin.

 Men Arne har vært mye borte i første termin, både timer og hele 
dager. Særlig etter jul har vi sett svært lite til han, og skolen har 
heller ikke fått noen form for melding om at Arne blir borte. Dette 
fraværet vil gå ut over hans faglige prestasjoner. Vi er kjent med 
hans plager med hodepine og legeattesten som vi har fått om 
dette.

 Vi håper Arne vil møte mer regelmessig til undervisning i andre 
termin som begynner 17. januar.

Til Arne Hansens foresatte
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 I seniluken ønsker jeg å klarlegge begrepet 
«dashboard».

 De fleste tror at ordet beskriver det vi har fremfor oss i 
bilen eller flyet og som har masse knotter og 
instrumenter.

 Da jeg fra kort før rektors fødsel, og frem til i skrivende 
stund, har vært begeistret for og opptatt av veteranbiler 
og gamle kjøretøyer, mener jeg meg å ha en viss tyngde 
på feltet. Banaliteter høres ofte flottere ut på utenlandsk 
(engelsk) og brukes med den største selvtilfredshet og 
overbevisning.

It’s learning og dashbord
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 Det sammensatte ordet betyr rett og slett: 
skvett/stenk-bord/brett, og stammer fra det brettet 
nede, fremme på hestekjøretøyene som skulle 
beskytte kusken mot sølespruten som hestehovene 
sendte bak- og oppover. Brettet var kjemisk fritt for 
knotter og instrumenter, men derimot kjemisk rikt på 
interessante blandinger av sølesprut og hestemøkk. 
Så mitt spørsmål til kollegiet, de overordnede og 
folkene i Bergen er: Er dette et fruktbart begrep å 
bruke i vår sammenheng?
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Staten – det er oss
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