Beskrivelse af standpunktskarakter på
FGU Sønderjylland
Dette dokument beskriver afgivelsen af standpunktskarakterer på FGU Sønderjylland, de særlige forhold
omkring afgivelsen af standpunktskarakterer sommer 2020 er beskrevet med rødt.

Indledning
I FGU Sønderjylland har vi besluttet, at alle elever skal forelægges en standpunktskarakter to gange årligt.
En del elever efterspørger, og en del elever gør absolut ikke. Standpunktskarakterer skal opfattes og
omtales som en status. Løbende igennem skoleåret vil vi have samtaler med eleverne om progression, og
ved standpunktskarakter gør vi så status. Vi vurderer at overleveringen af standpunktskarakter kan blive en
positiv oplevelse for alle, når vi overleverer med respekt og i dialog.
-

-

Standpunktskarakter skal overleveres personligt fra lærer til elev. Med overleveringen følger en
begrundelse og en snak med eleven om det videre forløb. Aftaler indføres i elevens forløbsplan.
Vi har en opgave i at skabe motivation til læring hos den enkelte. Vær positiv ved samtalen,
fremhæv det eleven kan og fokuser mindre på det hun ikke kan.
Eleven vælger selv om skolen udarbejder et formelt stykke papir til udlevering.

Hvem skal have standpunktskarakter?
Alle i elever skal have standpunktskarakter i alle fag, med undtagelse af elever, der har gået på FGU under
12 uger og elever på introducerende niveau. Ellers skal ALLE andre elever have standpunktskarakterer i alle
fag på det niveau de er på, såvel almene fag som fagtemaer – også basiselever.

Hvornår skal der gives standpunktskarakter?
På FGU Sønderjylland gives der standpunktskarakter fast 2 gange årligt, i alle fag og for alle elever.
Karaktererne afgives indenfor perioden: 15.04-01.05 og 15.10-01.11.
Derudover skal der gives standpunktskarakter når:
-

En elev afslutter et niveau
En elev afslutter sit forløb uden for en prøve periode
En elev skifter spor, dog kun hvis eleven har været på sporet i 12 uger eller længere

For sommer 2020 gælder der følgende:
Alle elever, både dem der afslutter og dem der skal blive hos os, skal have standpunktskarakter i alle fag.
Standpunktskarakteren for sommer 2020 skal afgives i perioden 15.5-1.6
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Hvor gives der standpunktskarakter?
Standpunktskaraktererne indtastes i FGUPlaner, nærmere herom følger.

Hvordan gives der standpunktskarakterer?
I almene fag og PASE gives der standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. I fagtemaer gives der bestået/ikke
bestået.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag. Endvidere bedømmes eleven på
baggrund af elevens præstation i undervisningen.
Forløbssamtaler og opfølgning på faglig progression, skal hen over året danne fundament for den
kontinuerlige dialog om faglig progression og bevidsthed hos vores elever om deres faglige formåen og hvor
de særligt skal indsatse.
Bedømmelsen holdes op imod målene der er beskrevet for de forskellige niveauer og fagenes fagbilag og
lærerplaner. Almenfag bedømmes efter de faglige mål (afsnit 2.1) i lærerplanerne. Fagtemaer bedømmes
efter de faglige mål (afsnit 2.1) i fagbilagene.
For sommer 2020 gælder der dog følgende:
Standpunktsbedømmelsen skal som nævnt vise elevens aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets/det
faglige temas mål. I denne særlige periode, hvor eleverne i længere tid har modtaget nødundervisning, kan
det være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen, herunder arbejdsprocesser og -tilgange.
Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige
inden nødundervisningsperioden i fastsættelsen af standpunktsbedømmelsen.
Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende
standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende undervisning – eventuelt digitale undervisning – kan
læreren med fordel gennemføre læringsaktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige
niveau. Det kan fx foregå ved, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på
baggrund af sin arbejdsportfolio, og eleven fremlægger sin portfolio for læreren og har en faglig drøftelse
med læreren herom.
Udfordringer omkring praktisk arbejde i værksteder mv
Der er særlige udfordringer med at afgive standpunktsbedømmelse i forhold til elevernes præstationerne i
værkstedsarbejdet i de faglige temaer og i forhold til det eksperimentelle arbejde i naturfag. Pligten til at
give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være
forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre
undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af lærere og elever5. Eleverne har hermed som følge af
lukningen i en længere periode ikke kunnet modtage denne type praktisk orienteret undervisning.
Det er her centralt at være opmærksom på, at bedømmelsen af eleven skal inddrage elevens indsamlede
faglige dokumentation og kan inddrage elevens faglige niveau umiddelbart inden nødlukningen jf.
ovenstående.
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Nedenfor ses den generelle 7-trinsskalaen, med beskrivelser af de forskellige karakterer.
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