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Hensikten med å ta opp temaet 

eksamen her:

Bidra til økt gjennomføring

Systematisk fange opp elever som mangler fag eller har strøket i fag/til 

eksamen

Ved å kjenne til rutiner, finne og dele informasjon

Kjenne til ordninger knyttet til eksamen generelt



Skolens rutiner… bla skriv til elever

Du har stryki i standpunkt og må ta skriftlig eksamen til 

høsten.

…. «Fyll ut skjemaet under og lever på skolens kontor før sommerferien.

Hvis du ikke går opp til eksamen vil du ikke ha fullført opplæringen. Det betyr 

at du ikke kan gå opp til fagprøve før eksamen i norsk er bestått.

Hvis du går opp til eksamen til høsten er det gratis.

Venter du til seinere vil det koste deg kr. 1057,-» ……….



Hvilken type eksamen - For hvem?

 Elever  (altså samme år) skal gå opp til:

Ny

Utsatt

Særskilt 

 Privatister

Pga IV i standpunkt

Forbedre fag/karakter

Ta nye fag



Hvordan finne nyttig informasjon om 

eksamen

 Bruk fagpersoner på skolen, hvem vet hva?..

 Skoleadministrative system

 BFKs hjemmeside 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist

 Kvalitetssystemet

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Styring-planer-

prosjekter/Kvalitetssystem/Rutiner-bestemmelser-og-maler/Vurdering-i-skolen/

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Styring-planer-prosjekter/Kvalitetssystem/Rutiner-bestemmelser-og-maler/Vurdering-i-skolen/


Noen «husker»                     til slutt 

Ulike eksamensordninger for elever og privatister

Rutiner for oppmelding i fremmedspråk (frister også for disse fagene)

Får ikke melde seg til elev og privatisteksamen på samme dag

Det er ikke privatisteksamen i YFF

Eksamensplaner for skriftlig eksamen finnes på udir.no og vigoiks.no



Tilrettelegging ved eksamen

 Hensikt

Avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller 

funksjonsnedsettelse.

Ikke manglende kompetanse eller kunnskaper

Tilretteleggingstiltak må være tilpasset behovet så 

langt det er mulig

(Altså: Tilgang på ressurser kan begrense tiltak)



Klager på standpunktkarakter og eksamen

 Hvor finnes info og skjemaer

 Hva kan det klagers på? Ved S-MP-M-P eksamensformer

 Hva er rådgivers rolle og oppgave


