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LINDEBERG SKOLE VÅREN 2019 - OM EKSAMEN, FUSK,VURDERING OG 

FRAVÆR 
 

Eksamen 

 

Tidsplan og informasjon om skriftlig eksamen: 

 

Tirsdag  14. mai kl. 9.00:  Informasjon om trekkfag til skriftlig eksamen  

      Onsdag   15. mai:  Obligatorisk forberedelsesdag i matematikk 

      Torsdag 16. mai:    Eksamen matematikk 

Mandag  20.mai:   Obligatorisk forberedelsesdag i norsk 

Tirsdag  21..mai:   Eksamen i norsk hovedmål 

Onsdag 22. mai:   Eksamen i norsk sidemål/eksamen i norsk hovedmål for  

                                                     elever som er fritatt for sidemål 

Torsdag  23. mai  Obligatorisk forberedelsesdag i engelsk 

      Fredag 24. mai             Eksamen i engelsk 

  

Alle elevene kommer opp i ett fag. De dagene elevene ikke har forberedelsesdag eller eksamen, er 

det i utgangspunktet ordinær skole, men med hovedfokus på eksamensfaget. Eksamen starter 

klokka 9.00, og alle må være på plass i eksamenslokalet senest kl. 08.30. Reglementet for 

eksamen finner dere vedlagt. Reglementet vil bli gjennomgått av kontaktlærer med elevene. 

Prøvetiden er 5 klokketimer, samt et kvarter til praktiske ordninger. 

Utvidet tid:  Dersom noen har behov for utvidet tid, må det søkes om dette. Ta først 

kontakt med kontaktlærer. De som kan søke er elever med organiseringsvansker, lese-

/skrivevansker, sykdom, allergier eller annet som gjør at man trenger mer tid. Dokumentasjon 

må vedlegges/finnes (sakkyndig vurdering, legeerklæring e.l.).  

 

Dersom elever har behov for annen spesiell tilrettelegging av noe slag ved 

gjennomføring av eksamen, ta direkte kontakt med inspektør for ungdomstrinnet Yasmin 

Naz vedrørende dette (45456133 eller yasmin.naz@ude.oslo.kommune.no).   

 

Fusk:   Hvis en elev blir tatt i fusk under eksamen, kan eksamen bli annullert. Eleven får 

mulighet til å forklare seg for rektor før vedtaket blir fattet, men har rett til å fullføre eksamen 

på eksamensdagen. Som fusk regnes: 

 
 All kommunikasjon med medelever både vanlig samtale og digitalt. 
 All bruk av teknologisk utstyr, som iPad, pc, telefon etc. som ikke står som tillatte 

hjelpemidler for eksamen. 
 Når man ikke følger skolens eksamensregler. 
 Forsøk på å hjelpe andre er også regnet som fusk og vil få sammen konsekvenser. 

 

mailto:yasmin.naz@ude.oslo.kommune.no
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konsekvensene ved fusk eller forsøk på fusk: Tap av standpunktkarakter i faget det ble jukset 

i og IV - Ikke vurdert - på eksamen, Se Forskrift til opplæringsloven § 3-37. 

 

Avgjørelsen om annullering er et enkeltvedtak og kandidaten har klagerett. 

 

 

Tidsplan og informasjon om muntlig eksamen: 

 

Muntlig eksamen avvikles over to dager i to puljer, 07. juni og 13. juni. 

 

 Pulje 1 

Onsdag 05. juni:  Kunngjøring av fag for de som skal opp 07.juni. Alle elevene  

 møter opp i det store aud. kl.09.00 

Torsdag          06. juni:          Obligatorisk forberedelsesdag med veiledning for elever    

                                               med eksamen fredag 07. juni 

Fredag             07. juni:          Muntlig eksamen for ca. halve elevgruppa 

 

Pulje 2 

Fredag  11. juni: Kunngjøring av fag for de som skal opp 13. juni 

Mandag  12. juni: Obligatorisk forberedelsesdag med veiledning for elever som  

    skal opp til muntlig eksamen 13. juni. 

Tirsdag 13. juni:           Muntlig eksamen for ca. halve elevgruppa 

 

 

Vurdering 

Presisering av forskjellen mellom underveisvurdering og sluttvurdering 

Gjennom underveisvurdering får elev og foresatt informasjon om elevens faglige 

progresjon. Alle halvårsvurderinger er underveisvurderinger. Den skal settes på grunnlag av 

den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunktet vurderingen skjer, og ut fra det som 

er forventet på dette tidspunktet. 

 

Sluttvurdering er standpunktvurdering og eksamensvurdering. Standpunktvurdering skal gi 

informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av 

opplæringen. Den skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere halvårsvurderinger eller 

prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet 

standpunktkarakteren fastsettes. Den skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede 

kompetansemålene i faget, og må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag.  

 

Presisering av elevens eget ansvar  

Vi vil også presisere elevenes eget ansvar for å møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at 

læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Eleven har også et eget 

ansvar for å være tilstede i planlagte vurderingssituasjoner. Dersom vurderingsgrunnlaget ikke 

innbefatter alle kompetanseområder, kan ikke eleven få karakter i faget. Dette vil få 

konsekvenser for samlet poengsum ved inntak til videregående skole. I tilfeller med 
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manglende vurderingsgrunnlag, sendes skriftlig varsel. På sluttvurdering er det klageadgang, 

se eget skriv om dette.. 

 

Fravær  

 

Merk: Elever som er syke på prøvedagen, må informere kontoret på skolen før kl. 08.30 

samme dag. Legeerklæring må leveres innen tre dager. 

 

Mer informasjon om eksamen finnes på: 

https://ude.intranett.oslo.kommune.no/undervisning-og-laring/vurdering-prover-og-

eksamen/eksamen/fravar-pa-eksamensdagen/ 

 
Utdeling av vitnemål torsdag 20.juni kl. 18.00.  

 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

Bjarte Buen (sign.)    Yasmin Naz (sign.) 

rektor      inspektør  
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