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Til elever og foresatte på 10. trinn 

 

   Dato 25.04.18  

     

 

 

Informasjon om skriftlig og muntlig eksamen ved Midtstuen skole 2018 

 

Eksamenstiden nærmer seg for 10. trinn. På foreldremøtet 7.2.18 ble det informert om eksamen, 

klagerett og standpunktvurdering. Informasjon fra foreldremøtet finner dere i portalen infosider 

for foresatte. Det er mange datoer og mye å forholde seg til når det gjelder gjennomføringen av 

eksamen. Vi har laget dette informasjonsskrivet og håper den er til nytte for både elever og 

foreldre.  

 

Til skriftlig avgangsprøve kommer elevene opp i ett av de skriftlige fagene: norsk, engelsk eller 

matematikk. Trekket er gjort av Utdanningsetaten i Oslo. Norskeksamen går over to dager. En 

dag med hovedmål og en med sidemål. Elever som har fritak for vurdering i sidemål, skriver på 

hovedmål begge dager. Eleven får utdelt et forberedelseshefte i norsk og engelsk i 

forberedelsestiden som er dagen før eksamen. Forberedelsesdagen er obligatorisk og foregår på 

skolen med faglærere tilstede. 

 

Den skriftlige matematikkeksamen er todelt, første del uten hjelpemidler og del 2 med 

hjelpemidler. Den har ikke noen sentralt styrt forberedelsesdag, men vi gjennomfører obligatorisk 

forberedelsesdag og veiledning i matematikk dagen før eksamen. Eksamensveiledninger i alle tre 

fagene ligger på infosider foresatte og elever i portalen. Se blokken "alt om eksamen" 

 

Til muntlig eksamen kommer elevene også opp i ett fag. De praktisk-estetiske fagene (kunst – og 

håndverk, kroppsøving, musikk) er ikke med i eksamensordningen. 48 timer før muntlig eksamen 

får elevene vite fag, 24 timer før eksamen får de vite tema/problemstilling. Notater og 

presentasjon er ikke med i vurderingsgrunnlaget. Eleven skal vise bredde i faget og kan bli stilt 

spørsmål fra alle kompetansemål i faget.  

  

Informasjon angående eksamen finnes også på www.utdanningsdirektoratet.no og på  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-

elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/ 

 

 

Viktige retningslinjer i forbindelse med skriftlig eksamen 

 Eksamensregler 

Det finnes egne regler for eksamen. Reglene vil bli gjennomgått for elevene i klasserom. Det 

er spesielt viktig å merke seg at det ikke er tillatt å ha med mobiltelefon/Iwatch inn i 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/
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eksamenslokalet. Oppdages fusk eller forsøk på fusk gis ikke eksamenskarakter, og 

standpunktkarakteren i faget bortfaller og teller da som "0" i inntak for videregående skole. 

 

 Utstyr til bruk under eksamen 

Elevene må selv sørge for å ha med seg nødvendig utstyr (blyant, penn, passer, linjal, 

kalkulator, gradskive, viskelær) under eksamen. Alle skal benytte PC under gjennomføring av 

eksamen. Alle hjelpemidler vil være tillatt, bortsett fra alt som kan benyttes til 

kommunikasjon. Unntaket er matematikk del 1, som er uten hjelpemidler. 

 

 Sykdom eller frafall 

Elever som blir syke på eksamensdagen(e), må varsle skolen så tidlig som mulig. Det skal 

leveres legeerklæring for fraværet i løpet av tre dager. Elever som trekker seg etter at de har 

blitt kjent med oppgaven på eksamensdagen, skal bli vurdert som om de hadde avlagt 

eksamen. 

 

 Søknad om forlenget tid/spesielt tilrettelagt eksamen  

Elever som av medisinske årsaker (for eksempel ved bruk av allergimedisiner) trenger mer tid 

under eksamen, må innen fredag 4.mai levere legeerklæring på dette. Legeerklæringen skal 

inneholde årsak til at det søkes om forlenget tid. Vanligvis gis det 1 time utover normal tid. 

Elever som har rett til særskilt tilrettelagt eksamen (§3-32 i opplæringsloven), kontakter 

skolen. 

 

 Mat og drikke 

Det er viktig å ha med ordentlig mat og drikke til eksamen. Husk på at ta med sunn mat. Ta 

med minst mulig godteri, brus og emballasje som bråker.  

      

Skriftlig eksamen 

Onsdag 9.mai  

Opplysning om trekkfag (hvilket fag eleven er kommet opp i) kl.9.00 i samlingssalen. Elevene får  

utdelt en egen timeplan for tiden fram til og med 30. mai. Skoledagen fortsetter klassevis og  

avsluttes med MOT –økt. 

 

Tirsdag 15. mai 

Forberedelsesdag i matematikk 

 

Onsdag 16. mai: Eksamensdag matematikk 

Alle elever som er kommet opp i matematikk møter senest 8:45. De som ikke har kommet opp i 

matematikk følger egen timeplan. 

 

Torsdag 17. mai: Nasjonaldag og fri fra skolen 
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Torsdag 24. mai: Forberedelse til eksamen i engelsk 

Forberedelsesdag engelsk 8.30-14.30 

De som ikke har kommet opp i engelsk følger egen timeplan. 

 

Fredag 25. mai: Eksamensdag engelsk 

Alle elever som er kommet opp i engelsk møter senest 8:45. De som ikke har kommet opp i 

matematikk følger egen timeplan. 

 

Mandag 28. mai: Forberedelse til eksamen i norsk hovedmål 

Forberedelsesdag norsk. Alle elever som er kommet opp i norsk må møte 8:30. De andre elevene 

følger egen timeplan. 

 

 

Tirsdag 29. mai: Eksamensdag norsk hovedmål  

Alle elever som er kommet opp i norsk møter senest 8:45. De som ikke har kommet opp i 

matematikk følger egen timeplan. 

 

Onsdag 30. mai: Eksamensdag norsk sidemål 

Alle elever som er kommet opp i norsk møter senest 8:45.  

Elever som har fritak for vurdering sidemål, skriver på hovedmål også denne dagen.  

De som ikke har kommet opp i matematikk følger egen timeplan. 

 

Muntlig eksamen 

Onsdag 13. juni: Opplysning om trekkfag muntlig eksamen 

Alle elever møter kl. 08.30. Kunngjøring om hvilke elever som kommer i pulje 1 og 2. Pulje 1 får 

informasjon om hvilket fag de kommer opp i og arbeider med det resten av dagen. De andre 

elevene følger egen timeplan. 

 

Torsdag 14. juni: Forberedelsesdag/veiledning pulje 1 

Elevene trekker tema/problemstilling og får veiledning resten av dagen av lærere. De andre 

elevene følger egen timeplan. 

 

Fredag 15. juni: Eksamensdag pulje 1 

Eksamen starter kl. 08.45. Det blir laget egen tidsplan for denne dagen. De andre elevene følger 

egen timeplan. 

 

Fredag 15. juni: Opplysning om trekkfag for pulje 2 

Elevene i pulje 2 møter kl. 08.30. Det blir gitt opplysning om hvilket fag de kommer opp i og 

arbeider med det resten av dagen. De andre elevene følger egen timeplan. 
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Mandag 18.juni: Forberedelsesdag/veiledning for pulje 2 

Elevene trekker tema/problemstilling og får veiledning resten av dagen av lærere. De andre 

elevene følger egen timeplan. 

 

Tirsdag 19. juni: Eksamensdag pulje 2 

Eksamen starter kl. 08.45. Det blir laget egen tidsliste for denne dagen. De andre elevene  

følger egen timeplan. 

 

 

Standpunktkarakterer og vitnemålsutdeling 

Standpunktkarakterer deles ut og publiseres 8.6.2018, hvis ikke eleven er tilstede denne dagen 

har dere plikt til å gjøre dere kjent med standpunktkarakterene. Klagefristen er 10 dager og mer 

om prosedyren ved klaging legges ut på skolens hjemmeside og i ITS. Den ligger også på 

Fylkesmann sine nettsider.  

 

Hvis dere ønsker å stryke fravær på vitnemålet grunnet kronisk sykdom eller permisjoner, så er 

søknadsfristen satt til 1. juni. Eget skjema ligger på skolens hjemmeside.  

 

Onsdag 20. juni kl.18.00 er det vitnemålsutdeling i gymsalen på Svendstuen skole. Det er en 

høytidelig seremoni, og vi håper foresatte setter av datoen. Egen invitasjon mottar dere senere. 

 

Eventuelle spørsmål og henvendelser kan rettes til assisterende rektor Svein Søvde 

svein.sovde@ude.oslo.kommune.no eller tel: 454 13 971      

 

 

Lykke til med forberedelsene og gjennomføringen av eksamen! 

 

 

 

Med hilsen   

 

     

 

Sissel Følling Eilertsen     Svein Søvde 

rektor        assisterende rektor 

mailto:svein.sovde@ude.oslo.kommune.no

