Sinulle jolla on peruskoulua ja erityisperuskoulua käyviä lapsia
Finska

Todistusten aika
Tietoa huoltajille 6. luokan todistuksista

Todistukset tullaan antamaan nykyisin
jo kuudennesta kouluvuodesta alkaen.
Todistukset ovat yksi tapa näyttää, miten
lapsesi koulussa edistyy. Tässä esitteessä on
lisää tietoa todistuksista.
Syyslukukaudesta 2012 alkaen peruskoulun kuudennen luokan oppilaat saavat lukukausitodistuksen. Lukukausitodistukset osoittavat, minkälaiset tiedot lapsesi on saavuttanut. Valinnaiskielessä (esim. ranska, saksa ja espanja) arvosana annetaan peruskoulun
seitsemännestä luokasta lähtien.
Todistukset annetaan luokilla 6–9. Lapsesi saa viimeisen todistuksen yhdeksännen
kouluvuoden kevätlukukaudella ja se on koulun päästötodistus. Tällä todistuksella
voidaan hakea esim. lukioon.
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Selkeää tietoa väärinkäsitysten välttämiseksi
Opetuksen alkaessa ja sen kuluessa kaikkien oppilaiden tulee saada tietoa opetettavan
aineen päämääristä ja vaatimuksista. Opettaja antaa tietoa siitä, miten lapsesi edistyy
ja millaisin perustein arvosanat tullaan antamaan.
Arvosanat kertovat, ovatko lapsesi tiedot vaatimuksia vastaavat. Arvosana voi
myös osoittaa, että lapsesi tarvitsee tukea täyttääkseen alimman vaatimustason.
Kehityskeskustelu ja yksilöllinen kehityssuunnitelma antavat sinulle lisätietoa lapsesi
edistymisestä koulussa.
Sinulla ja lapsellasi on oikeus saada tietää, miten kyseisen aineen opettaja perustelee
antamansa arvosanan.
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Arvosana-asteikko
Peruskoulussa on kuusi arvosanaa: A, B, C,
D, E ja F. A on korkein ja E alhaisin hyväksytty
arvosana. F on hylätty. Arvosanoihin käytetään
koko asteikkoa. Lapsellesi on siis mahdollista
saada A jo 6. luokalla.
Jos lapsesi on ollut liian usein poissa koulusta, arvosanaa ei voida antaa ja se merkitään
viivalla.

Poissaolot
Huoltajana sinulla on päävastuu lapsesi osallistumisesta koulutyöhön. Mikäli lapsesi on
ollut poissa ilman opettajan tai rehtorin lupaa,
kyseessä on luvaton poissaolo. Luvattomasta
poissaolosta sinulla on oikeus saada tietää
heti. Luvaton poissaolo merkitään todistukseen.
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Kansalliset kokeet
Kolmannella luokalla lapsesi on jo osallistunut kansallisiin kokeisiin. Kuudennella
luokalla pidetään kansalliset kokeet englannin kielessä, matematiikassa, ruotsissa
tai ruotsissa toisena kielenä, sekä yhdessä SO- (yhteiskunnallisessa) ja yhdessä
NO- (luonnontieteellisessä) oppiaineessa. SO-oppiaineisiin luetaan maantieto, historia,
uskontotieto ja yhteiskuntaoppi. NO-oppiaineisiin luetaan biologia, fysiikka ja kemia.
Kansalliset kokeet auttavat opettajaa arvioimaan lapsesi tiedot ja taidot sekä
tukevat opettajaa arvosanojen annossa.

Todistukset erityisperuskoulussa
Erityisperuskoulussa jaetaan todistus vain, jos sinä tai lapsesi sellaisen haluaa.
Tämä sääntö ei koske harjaantumiskoulua. Arvosana-asteikko sisältää viisi arvosanaa:
A, B, C, D ja E. Jos lapsi ei saavuta vaadittua alinta arvosanaa E, ei todistusta jaeta.
Viivaa ei käytetä erityisperuskoulussa. Luvaton poissaolo näkyy sitä vastoin
päästötodistuksessa. Erityisperuskoulussa ei pidetä kansallisia kokeita.
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Vill du veta mer om betyg?
Läs mer på www.skolverket.se/betyg
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