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KUNNGJØRING AV SKRIFTLIG EKSAMENSTREKK  
Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk VGS 15.05.19 kl 09.00 

 

DATOER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN 
Morsmål: 

Morsmål nivå I:     27.05.20  

Morsmål nivå I+II og nivå II:    28.05.20  

Morsmål nivå III:     29.05.20  

 

Ordinær eksamen og forberedelsesdager se: 

Kalenderen (https://f21.vgs.no/kalender/)  på skolens hjemmeside  

eller 

Kalenderen  (https://www.udir.no/kalender/Eksamen-og-prover/) på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 

 

SKRIFTLIG EKSAMEN 
 

Forberedelsedel 
Noen skriftlige eksamener har en forberedelsedel.  

Forberedelseshefte hentes i resepsjonen klokken 09.00 dagen før eksamen 

I tiden fram til eksamen kan du bruke alle hjelpemidler og samarbeide med andre. 

 

Hvor og når skal du møte opp til eksamen? 
Du må møte opp i skolen auditorium. senest kl. 08.30! 
Eksamenslokalet stenger klokka 10.00. Etter dette er det ikke mulig å komme inn i 

eksamenslokalet, uavhengig av hva som er grunnen. 

 

Hva skal du ha med deg på eksamen? 
Du må ha med deg gyldig legitimasjon/skolebevis. 
 

Du må ha med deg de hjelpemidlene (notater, bøker, minnepinne) du trenger (husk lader), og 

sørge for at de virker.  Du får ikke lov til å låne hjelpemidler av andre eller av skolen under 

eksamen – det du ikke har med deg må du klare deg uten. 

Pass også på at alle oppdateringer er blitt installert på mac:en senest dagen før eksamen.  

 

NB! Dersom du ikke lenger er elev på F21, får du låne Mac på skolen. Du kan ikke bruke privat 

PC/Mac på eksamen. Alt du ønsker å ha med digitalt må du da ha med på en minnepinne og 

lagre på PC/Mac før eksamen starter. 

 

Noen elever synes det er kaldt i eksamenslokalet, derfor kan det også være lurt å ha med en 

tykkere genser. Husk også å ha med sunn mat og drikk, ungå f.eks. å ta med brus, godteri osv. 

Det er heller ikke lov å ha med mat som "bråker" og som kan forstyrre andre elever (f.eks. 

potetgull). 
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Regler i eksamenslokalet 
I eksamenslokalet finner du din plass (plassene er merket med navn). Lovlige hjelpemidler og 

mat/drikke må legges på pulten. Dersom du har med deg mobil, smart-klokke, minnepinne eller 

andre elektroniske "dingser" må disse legges i veske/sekk/bag som leveres til vaktene. Etter at 

eksamensoppgavene er delt ut og eksamen har startet, kan du ikke forlate plassen din. Trenger du 

noe, rekker du opp hånda og vaktene tar kontakt med deg. 

 

Når du har fått oppgaven, sjekker du at du har fått riktig oppgave. Hvis du mener noe er feil, 

kontakter du vaktene.  

 

Levering av besvarelse 
Når eksamenstiden er slutt må du levere. For å unngå feil ved innleveringen må du sitte rolig til 

vaktene kommer og sjekker at du leverer det du skal på riktig måte.  

 

På din tildelte pult i eksamenslokalet vil du finne informasjon om fagkode på din eksamen og det 

kandidatnummeret du skal bruke i besvarelsen. Kandidatnummeret skal stå på alt du leverer.  

Du må ikke skrive navnet ditt på noe du leverer! 

 

Eksamensbesvarelsen i alle fag, unntatt realfagene og evt morsmål med et annet alfabet, skal 

leveres elektronisk på nettstedet PGS. http://pgsa.udir.no. Egen brukerveiledning vil ligge på 

pulten din, men hvis du bruker word må du kunne legge inn en topptekst med blant annet 

kandidatnummer og en bunntekst med sidetall og totalt antall sider. Hvis du bruker 

Geogebra/Excel når du skal løse oppgaver i matematikk, må du også kunne ta et skjermbilde av 

løsningen din som du deretter legger inn i et worddokunment og skriver ut. Vaktene vil også 

kunne hjelpe deg med dette. Husk å lagre ofte og bruk kandidatnummeret ditt som navn på 

filen!      
 

Dersom du skriver for hånd, skal besvarelsen være ført med blå eller svart kulepenn. (Blyant 

regnes som kladd.) 

 

Først når eksamensvakten har godkjent innleveringen får du lov å forlate eksamenslokalet. 
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Nedenfor finner du eksaempler på hvordan innføringsarket skal se ut med topp- og ev. bunntekst: 

 

Innføringsark som du får fra skolen: 
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Digital innlevering der du selv må legge inn topp- og bunntkest (noe som eksamensvartene også 

kan hjelpe til med): 
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Hjelpemidler 
Skriftlig eksamen arrangeres etter to modeller: 

 

Modell 1- alle hjelpemidler tillatt 

 Alle hjelpemidler er tillatt med unntakt av åpnet internett (i faget Polikk og 

menneskerettigheter har elevene tilgang til åpent internett), samskriving, chat og andre 

muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. 

 Oversettelsesprogrammer (f.eks. Google translate) er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk 

som andrespråk, engelsk og fremmedspråk/morsmål.  

 

Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de fleste fagene. 

 

Modell 2 – todelt eksamen med begrensninger av hjelpemidler på den ene delen 

 Modell 2 inneholder en del der ingen/noen utvalgte hjelpemidler er tillatt. I den andre 

delen er alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon tillatt. 

 

Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2. 

 

Se også: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-

eksamen/#hjelpemidler 

 

Tilgjengelige nettsider på eksamen 

Du finner en oversikt over tilgjenglige nettsider på skolens hjemmeside ((Forsiden > For elever og 

foresatte > Karakterer og eksamen > Våreksamen) 

 

NB! Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" 

eller kapasitet på nettstedene. 

 

Fusk eller forsøk på fusk 
 Din eksamen blir ugyldig.  

 Du må melde deg opp til ny eksamen som privatist – dvs. at du må betale for ny eksamen.  

 Du kan ikke ta ny eksamen før det har gått ett år. 

 

Det regnes bl.a. som fusk eller forsøk på fusk: 

 

 Alle former for kommunikasjon (direkte, via nett eller mobil/smartklokke). 

 Å ha ulovlige hjelpemidler som ikke er tillatt ved pulten din, uavhengig av om disse 

hjelpemidlene brukes eller ikke. Eksempler på ulovlige hjelpemidler er iWatch, mobil og 

Mac som ikke er den du selv har fått tildelt på skolen. Du kan heller ikke ha øreplugger 

eller lignende på/i øret (unntak fra dette er dersom du har fått innvilget tilrettelegging). 

 Å forlate plassen din uten å ha fått tillatelse til det. 

 Å bruke oversettelsesprogrammer.  

 

HVA SKJER HVIS JEG ER SYK PÅ EKSAMEN? 
Hvis du er syk på eksamensdagen, må du ringe skolen (tlf: 23 46 37 00) og gi beskjed, og du må 

også kontakte lege samme dag og få en legeattest på at du er syk. Denne attesten må leveres til 

skolen innen tre dager. 

 

Du må opp til utsatt eksamen til våren – enten i samme fag eller i et annet fag. Du kan ikke få 

bestått vitnemål uten at du har vært oppe til eksamen med bestått karakter. 

 

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler
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7 

 

NÅR FÅR JEG VITE RESULTATET AV EKSAMEN? 
Fra og med fredag 19.juni (sted og klokkeslett- se skolens hjemmeside) og i vanlig kontortid de 

påfølgende dagene kan du få vite resultatet av eksamen.  Du må vise gyldig legitimasjon for å få 

oppgitt karakter i faget.  

 

KLAGE PÅ KARAKTER 
Du kan klage på karakteren i skriftlig eksamen og resultatet av klagebehandlingen kan være at du 

får en bedre karakter, at du får samme karakter eller at du får dårligere karakter. 

 

Fristen for å klage er 10 dager fra du kunne gjort deg kjent med eksamensresultatet. Klagen må 

signeres av deg før du levere den i resepsjonen. Hvis du ønsker å klage på karakteren, anbefaler 

vi at du gjør dette senest 25. juni (hurtigklagefrist). 

 

 

LURER DU PÅ NOE MER ANGÅENDE EKSAMEN?  

Ta kontakt med skolen.  

 

 

Lykke til med eksamen! 
 

 

 

 

 

 


