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itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere  Side 2 

Tilgang til halvårs- og sluttvurdering for foresatt på ungdomstrinn og 

videregående skole 
 

Som foresatt får man tilgang til elevens halvårs- og sluttvurdering gjennom å klikke på "Vis profilen 

til…" 

 

For å se vurderinger for fag, velg "Vurderingsoversikt": 
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Skoleåret er delt opp i to terminer. Halvårsvurderingen som elevene får midtveis i året tilhører 1. 

termin, mens den man får til sommeren tilhører 2. termin. 1. termin er perioden fra skolestart til og 

med 15. januar, mens 2. termin er perioden fra 16. januar til skoleslutt. 

Velg riktig termin for å se halvårs-/sluttvurderingen for terminen: 

  

Vurderingsoversikten viser alle vurderinger eleven har fått i itslearning. De fem nyeste vurderingene 

vises alltid øverst. For å se halvårs- og sluttvurdering for ønsket fag, utvides visningen for faget: 

 

Hvis faglærer har knyttet skriftlighet til karakteren (gjelder kun halvårsvurdering), kan dette sees ved 

å klikke på "Vis vurderingsdetaljer": 
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itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere  Side 4 

 

For å se karakterer i orden og atferd, velger man bladfanen "Orden og atferd". Husk å filtrere på 

ønsket termin: 

 

Karakterene for orden og atferd vises sammen med en oversikt over eventuelle anmerkninger eleven 

har fått. 
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Formell visning 
 

Skolen kan velge å tilgjengeliggjøre halvårsvurdering i form av en formell visning. Om dette har blitt 

gjort, vil du som foresatt få et varsel om dette i itslearning: 

 

Ved å klikke på varslet får du direkte tilgang til den formelle visningen av halvårsvurderingen: 

 

I tillegg vil den den formelle visningen alltid være tilgjengelig på foresattes forside i  

innholdsblokken BREV.  

NB: Husk å velge riktig termin for å se ønsket halvårsvurdering. 

 

Man kan se alle halvårsvurderinger som er publisert i itslearning ved å filtrere på Termin i 

innholdsblokken. 

Merk: Innholdsblokken BREV kan også inneholde varselbrev som er gitt til eleven. 
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Du vil også finne den formelle visningen nederst i vurderingsoversikten til eleven: 
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I den formelle visningen vil den faglige vurderingen vises øverst, mens vurderingen i orden og atferd 

vises til slutt. 

 


