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Eksamensdatoer
SKRIFTLIG EKSAMEN
14.05 Opplysning om trekkfag
16.05
21.05
22.05
24.05

Eksamen matematikk
Eksamen bokmål
Eksamen nynorsk/bokmål
Eksamen engelsk

MUNTLIG EKSAMEN
12.06 Opplysning om trekkfag
14.06 Muntlig eksamen

Standpunktkarakterer
Standpunktkarakterer settes på bakgrunn av sluttvurdering av elevenes kompetanse i faget. Det
er derfor viktig at elevene er til stede i fagtimene slik at lærerne får et godt vurderingsgrunnlag.
Fra forskrift til Opplæringslova:
§3-17.Sluttvurdering i fag
Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten
ved avslutninga av opplæringa i alle fag i læreplanverket.
§ 3-3.Grunnlaget for vurdering i fag
Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er
fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.
I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til
ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I faget kroppsøving
skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering.
Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren
og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse
i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg
grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten
eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre
særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

2

Skriftlig eksamen
Alle elever i avgangskullet i grunnskolen blir trukket ut til eksamen i enten norsk, matematikk
eller engelsk. Hvis eksamensfaget blir norsk, består eksamen av én dag med hovedmål og én
dag med sidemål (nynorsk). Elever som er fritatt for vurdering i sidemål, har eksamen i norsk
hovedmål begge dager.

Eksamenstid og utvidet tid
Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven.
I forbindelse med eksamen kan det være elever som har allergi eller andre sykdommer/plager
hvor det kan søkes om 1 time forlenget tid på eksamen. Søknad om forlenget tid på grunn av
sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn 3 mnd., og inneholde
opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i perioden skriftlig
eksamen gjennomføres. Skolemelding ble sendt ut om dette 04.04.19 med søknadsfrist
06.05.19.
Eksamen starter klokka 09.00
Elevene må være på skolen senest 30 minutter før oppstart, det vil si kl. 08.30.
Eksamensreglement under gjennomføringen
Elevene må rette seg etter eksamensvaktenes instruksjoner under gjennomføring av eksamen.
Elever som er syke på prøvedagen, må levere sykmelding fra lege på kontoret så raskt som
mulig. Ring skolens kontor (23384370) og gi beskjed før kl. 08.30 samme dag.
Elever som møter opp til eksamen for sent, men før kl. 10.00, skal få gjennomføre eksamen,
men de skal ikke få kompensert tapt tid. På matematikkeksamen trekkes tiden fra Del 1.
De som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamenm (jf. § 3-28a)
FUSK
Elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk, kan få eksamen annullert. I så fall faller også
standpunktkarakteren bort, jf. forskrift til opplæringslova §3-37. Standpunktkarakter settes da
til IV (Ikke vurdert) på vitnemålet, og teller som verdien 0 ved opptak til videregående skole.
Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer
eller ordbøker med mulighet for oversettelse av fraser og hele setninger.
I matematikk er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.
PLAGIAT
Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette
er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.
Konsekvensen av å i stor grad benytte klipp og lim fra andres tekster, er at du får lavere
måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått, fordi det kan være vanskelig å se din
individuelle kompetanse.
Karakter
Eksamensoppgavene vurderes ikke av skolens lærere, men av eksterne sensorer. Karakteren blir
formidlet til elevene etter sensureringen som er 17.06.19. Klagefristen er 10 dager.
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Muntlig eksamen
Alle elever blir trukket ut til muntlig eksamen i ett av følgende fag: norsk, matematikk, engelsk,
naturfag, samfunnsfag, KRLE og 2. fremmedspråk (spansk, fransk, tysk eller engelsk
fordypning).
Tidspunkt for muntlig eksamen er 14. juni fra kl. 09.00.
Opplysning om faget eleven kommer opp i, skjer 48 timer før eksamen.
Oppgaven til eksamen blir trukket/utdelt 24 timer før eksamen, dvs 13. juni kl. 09.00.
Denne forberedelsesdagen er obligatorisk. Elevene har rett til et pedagogisk tilbud i form av
veiledning fra lærer. Formålet er å bidra til at elevene arbeider hensiktsmessig i
forberedelsesdelen.
Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på
forberedelsesdagen har automatisk dokumentert fravær på eksamensdagen. Elever som ønsker
å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal ikke hindres
i dette. Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte til eksamen.
Ekstern sensor setter karakteren i samarbeid med eksaminator (faglæreren).

Om klage på karakterer
Klage på standpunktkarakterer
Det er klagerett på standpunktkarakterer. Klagefristen er 10 dager, og regnes fra det tidspunkt
du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren, eller burde gjort dere kjent med den. Alle
karakterer vil bli opplyst 18.06 med klagefrist 27.06.
Dersom du vurderer å klage på en standpunktkarakter, oppfordrer vi deg til først å henvende
deg til faglæreren og be om en muntlig begrunnelse for vurderingen. Hvis dere mener at det
fremdeles er grunnlag for klage, sender dere denne til rektor.
Når rektor mottar klagen, vil klagen sendes direkte videre til Fylkesmannen. Det er viktig å
være klar over at Fylkesmannen bare skal ta stilling til om gjeldende bestemmelser for
karaktersetting er fulgt. Fylkesmannen skal ikke overprøve lærerens faglige skjønn. Det betyr at
Fylkesmannen ikke skal ta stilling til om standpunktkarakteren din er i samsvar med det faglige
nivået ditt, kun om reglene er fulgt. Svar på eventuelle klager på standpunktkarakterer vil ikke
foreligge før utpå høsten, dvs. etter at inntaket til videregående skole er avsluttet.
Klage på skriftlig avgangsprøve/eksamen
Klage på eksamenskarakter sendes skriftlig til rektor. Vi anbefaler å snakke med faglærer før
klage sendes. Rektor sender klagen og eksamensbesvarelsen videre til Fylkesmannens
klagenemnd. Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren er urimelig. Hvis nemnda kommer
til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter. Vi gjør oppmerksom på at karakteren
også kan settes ned. En eventuell endring av eksamenskarakteren etter klaging skal foreligge
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før inntaket til videregående skole er avsluttet, og vil komme med på inntaket.
Opplysning om eksamenskarakter er 18. juni med klagefrist 27.06
Ved muntlig eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil «… som kan ha
noko å seie for resultatet» – jf. §§5-10 og 5-11. Det er ikke anledning til å klage på sensors
vurdering av måloppnåelsen eleven har vist. Klagefrist 23.06.

Fravær på vitnemålet
Alt fravær 8. – 10. trinn skal føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer.
Enkelttimer kan ikke konverteres til dager (Forskrift til opplæringsloven § 3-41). De foresatte
kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når
eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven
legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.
For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner*
b) Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11.
For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring
som dokumenterer dette. *Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær f.o.m.
fjerde sykedag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller
kronisk sykdom, kan fravær strykes f.o.m. første fraværsdag.

Foresatte til elever på 10. trinn må melde fra til skolen v/assisterende rektor pr. e-post eller brev
innen 29. mai dersom fravær ønskes strøket fra vitnemålet. Sykefravær må dokumenteres
fortløpende dersom det skal tas til følge. Innvilgede permisjoner holder skolen oversikt over, og
dette trenger derfor ingen ytterligere dokumentasjon.

Avslutning og vitnemålsutdeling
Torsdag 20. juni har 10. trinnselevene sin siste skoledag med avslutning og
vitnemålsutdeling på kvelden. Vi samles i Fellesskapshuset på Abildsø kl. 18.00.

Vennlig hilsen
Hege Skau-Nilsen
Ass. rektor
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