
Skriftleg eksamen

 Tysdag 14.mai kl. 09.00: Informasjon om trekkfag

 Elevane kjem opp i anten norsk, engelsk eller 
matematikk

 Torsdag 16.mai: Eksamen i matematikk

 Måndag 20.mai: Førebuing i norsk

 Tysdag 21.mai: Eksamen i norsk hovudmål

 Onsdag 22.mai: Eksamen i norsk sidemål

 Torsdag 23.mai: Førebuing i engelsk

 Fredag 24.mai: Eksamen i engelsk



Engelsk

 Førebuingsmateriell på data

 Ein dag førebuing på skulen

 Førebuingsmateriell er ikkje tilgjengeleg 
på internett under eksamen

 Digital eksamen



Norsk

 Førebuingsmateriell på data

 Ein førebuingsdag på skulen

 Både hovudmål - og sidemålsteksten knytt til 
førebuingsmateriellet

 Førebuingsmateriell er ikkje tilgjengeleg på 
internett under eksamen

 Digital eksamen



Matematikk

 Ikkje førebuingsdag på skulen

 Delprøve 1 utan kalkulator

 Delprøve 2 med alle hjelpemiddel tillete, 
med unntak av Internett

 Obligatoriske dataoppgåver

 Rekneark - Excel

 Grafteiknar - GeoGebra



Munnleg eksamen

 Informasjon om fag: onsdag 05.06.19

 Eksamen: fredag 07.juni



Aktuelle fag

 Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, 
samfunnsfag, KRLE, framandspråk 
(tysk, fransk, engelsk fordjuping), 
arbeidslivsfag



Munnleg eksamen

 Elevane skal gjennomføre munnleg eksamen 
med ein obligatorisk førebuingsdel, der 
elevane får oppgitt tema eller problemstilling

 Elevane skal førebu ein presentasjon i 
tilknyting til dette. 

 Eksamen kan ikkje gjennomførast på 
måndagar eller første dag etter høgtidsdag



Tidsfristar

 Eleven får vite kva fag han/ho har kome 
opp i 48 timar før eksamen

 Tema eller problemstilling for eksamen 
blir gitt 24 timar før eksamen

 Under eksamen skal eleven presentere 
temaet/problemstillinga som er 
førebudd



Hjelpemiddel

 Under eksamen kan eleven berre nytte 
eigne notatar knytt til den førebudde 
presentasjonen. t.d. PowerPoint



Førebuing

 Førebuingsdag er obligatorisk skuledag

 Eleven kan bruke alle hjelpemiddel

 Eleven vil få rettleiing av lærar

 Elevane vil få rettleiing i å sjå 
samanhengen mellom 
temaet/problemstillinga og læreplanen 
for faget.



Ulike modellar for munnleg 
eksamen

 Individuell eksamen
Eleven skal lage ein presentasjon av eit tema. I 
presentasjonen kan han/ho bruke IKT, lysark, bilete 
m.m. Eksamenstid: 30 minutt pr. elev, men eleven 
sin presentasjon bør ikkje vere på meir enn 1/3 av 
tida, 10 min.  Ein har så 10 min til samtale om 
innhaldet i presentasjonen og vidare 10 min til 
utdjupande samtale knytt til temaet.

 Pareksamen 
Som skissert over men med dobbel tidsbruk



Munnleg eksamen

 Gruppeeksamen - arbeidslivsfag

Førebuing og samtale i same rom. Ei mindre 
gruppe elevar, t.d. 3 par. Veksling mellom 
førebuing og samtale med faglærar/sensor. 

Tid: Inntil 30 minutt per elev, altså 3 timar viss det 

er 6 elevar.



Eksamen

 Presentasjonen bør ikkje utgjere meir 
enn 1/3 av eksamenstida

 Førebuingsdelen er ikkje ein del av 
vurderingsgrunnlaget

 Presentasjonen ein del av 
vurderingsgrunnlag

 Karakter skal setjast på grunnlag av 
kompetansen eleven viser på sjølve 
eksamen



Frist for val av modell: 29.03.

 Elevane må velje modell før 29.mars

 Kan velje ulik modell i ulike fag.

 Kan velje å gå opp til eksamen i par i 
nokre fag, og ev åleine i andre fag.

Må ha same makker.
 Unntak: Framandspråk og arbeidslivsfag

 Ny makker i framandspråk og arbeidslivsfag gjer at 
ein kan risikere å må gå opp åleine i fag


