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Standpunktkarakterer og eksamensavvikling våren 2019 

 

Viktige datoer 

 

Skriftlig eksamen     14.- 24. mai 

 

27. mai – 11. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. 

 

Muntlig eksamen     12 - 18. juni 

 

Publisering av standpunktkarakterer  fredag 7. juni 

 

Resultat av skriftlig eksamen   onsdag 19. juni 
 
 
SKRIFTLIG EKSAMEN 
Alle elever skal opp til en skriftlig eksamen. Du kan komme opp i norsk (to ek-
samensdager), matematikk eller engelsk. Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Ele-
vene møter i eksamenslokalet senest kl. 08.15. 

Blir du syk under eksamen, må du ha legeerklæring som leveres snarest og se-
nest innen 3 dager. 
 
TILRETTELEGGING 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til 
rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra målene i læreplanen. Rektor 
avgjør i samråd med foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Rektor 
kan kreve uttalelse fra sakkyndig instans. Tilretteleggingen skal ikke føre til at 
eleven får fordeler framfor andre elever. Frist for å søke om tiltak for tilrette-
legging av eksamen er 7. mai. 

Eksempel på tilrettelegging: 

• Utvidet tid (i matematikk gjelder ekstra tid 25 min. for del 1 og 35 min. 
for del 2. Dersom du ikke benytter ekstra tid på del 1 får du kun 35 min. 
ekstra på del 2.) 

• Oppgaveteksten på lydfil 

• Oppgaveteksten forstørret 
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• Annen hensiktsmessig tilrettelegging 

 
NORSK 
Eksamen har to deler: 

• Del A består av to obligatoriske oppgaver hvor elevene skal vise faglig 
kunnskap innen ett eller flere områder i norskfaget. De tar utgangspunkt 
i en eller flere vedlagte tekster av begrenset omfang. Oppgavene i A-
delen kan være knyttet opp mot temaet for eksamen, men må ikke være 
det. 

• Del B vil ha oppgaver til valg med utgangspunkt i temaet og knyttet opp 
mot tekstene i forberedelsesmateriellet. 

Eksamensoppgaven deles ut i papir og kan lastes ned digitalt. Besvarelsen skal 
lastes opp digitalt. Mandag 20. mai er obligatorisk forberedelsesdag. Tirsdag 
21. mai er det eksamen i hovedmål, og onsdag 22. er det eksamen i sidemål 
med utgangspunkt i samme tema. Elever som har fritak fra vurdering i sidemål, 
skriver på hovedmål begge dager. 
 

MATEMATIKK 

Eksamen har to deler: 

• På del 1 er skrivesaker, linjal og gradskive tillatte og nødvendige hjelpe-
midler. 

• På del 2 er det tillatt med alle hjelpemidler som ikke kommuniserer. 

• Digitale dokumenter (for eksempel Word- og Excel-filer) kan tas med på 
minnepinner og lastes opp på PC; minnepinnene må leveres til vakt un-
der eksamen. 

• Del 1 og del 2 deles ut samtidig. Del 1 skal leveres innen to timer. Hjel-
pemidler til del 2 kan ikke tas i bruk før del 1 er levert. Torsdag 16. mai er 
eksamensdag. 

 
ENGELSK 
Eksamen har 2 deler: 

• Task 1a og 1b er obligatoriske oppgaver. Task 1b tar utgangspunkt i et 
tekstvedlegg som ikke er i forberedelsesmateriellet. Den vedlagte teks-
ten er innenfor temaet for eksamen. 

• I Task 2 (long answer) skal elevene velge å svare på en av tre langsvars-
oppgaver. Disse er knyttet opp mot tekstene i forberedelsesmateriellet, 
og åpner i tillegg for å bruke annet relevant materiell, som elevene har 
arbeidet med i opplæringen, for å gi elevene mulighet til å vise samlet 
kompetanse. 
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Eksamensoppgaven lastes ned digitalt og besvarelsen lastes opp digitalt. Tors-
dag 23. mai er obligatorisk forberedelsesdag. Fredag 24. mai er eksamensdag. 
 
Følgende hjelpemidler vil være tilgjengelige under alle skriftlige eksamener 
(kun del 2 i matematikk). Listen er også tilgjengelig på  eksamen.osloskolen.no 
 
Allkunne (leksikon)  
FN-sambandet 
LEXIN ordbøker 
Norsksidene 
NDLA (Norsk digital læringsarena)  
Språkrådet (inkludert ordbøkene) 
Store norske leksikon 
Skriveverktøy 
Statistisk sentralbyrå 
Oxford nettordbok 
Clarify ordliste 

 
Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt.  

 
Tidsplan for eksamen i grunnskolen 2019 
I ukene med eksamen vil det være skole etter egen plan. 

Tirsdag 14.mai Vanlig skole fra kl.08.00. Kl. 09.00: Elevene 
mottar informasjon om trekkfag. Vanlig time-
plan resten av dagen. 

Onsdag 15.mai Egen timeplan med fokus på det faget eleven 
skal opp i. 

Torsdag 16. mai Eksamen i MATEMATIKK. Elevene møter se-
nest kl. 08.15. Elever som skal opp i engelsk el-
ler norsk har egen timeplan med fokus på det 
faget eleven skal opp i.  

Mandag 20.mai Elevene møter kl. 08.45. Kl. 09.00-13.30: For-
beredelse til norsk hovedmål og norsk sidemål. 
Obligatorisk skoledag. Dersom du har vært op-
pe i matematikk, eller skal opp i engelsk, er det 
skole med egen plan denne dagen. 

Tirsdag 21. mai Eksamen i NORSK HOVEDMÅL. Elevene møter 
senest kl. 08.15. Dersom du har vært oppe i 
matematikk, eller skal opp i engelsk, er det 
skole med egen plan denne dagen. 

http://eksamen.osloskolen.no/
http://allkunne.no/
http://fn.no/
http://lexin.udir.no/
http://norsksidene.no/web
http://norsksidene.no/web
https://ndla.no/
http://sprakradet.no/
http://sprakradet.no/
http://snl.no/
http://snl.no/
http://writing-tool.app.fagbokforlaget.no/
http://writing-tool.app.fagbokforlaget.no/
http://ssb.no/
http://ssb.no/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.clarifylanguage.com/#/
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Onsdag 22. mai Eksamen i NORSK SIDEMÅL. Elevene møter 
senest kl.08.15. Dersom du er fritatt vurdering 
i sidemål, skriver du på hovedmål. Dersom du 
har vært oppe i matematikk, eller skal opp i 
engelsk, er det skole med egen plan den-
ne dagen. 

Torsdag 23.mai Elevene møter kl.08.45. Kl. 09.00 - 13.30: For-
beredelse til engelsk eksamen. Dersom du har 
vært oppe i matematikk, eller norsk, er det 
skole med egen plan denne dagen. 

Fredag 24. mai Eksamen i ENGELSK. Elevene møter senest kl. 
08.15. Dersom du har vært oppe i matematikk, 
eller norsk, er det skole med egen plan denne 
dagen. 

Fellessensur skriftlig eksamen 17. juni. 
Eksamensresultatene er tilgjengelig hos kontaktlærer onsdag 19.juni. Klagefris-
ten er 10 dager. Se informasjon om retten til å klage og hvordan du eventuelt 
skal gå frem i eget skriv på skolens hjemmeside. 
 
NB! FUSK 
Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mister 
standpunktkarakteren og får IV (ikke vurdert – 0 søkepoeng) på vitnemålet i 
rubrikkene for både eksamen og standpunkt. Fusk defineres som bruk av ikke 
tillatte hjelpemidler eller kommunikasjon med andre elever etter at eksamen 
har startet. Dersom en elev blir bortvist som følge av at eleven på en eller an-
nen måte hindrer eller forstyrrer gjennomføring av eksamen, er det ikke noe 
vurderingsgrunnlag for eksamen. Eleven vil få IV (ikke vurdert) på vitnemålet i 
rubrikken for eksamenskarakter. 
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MUNTLIG EKSAMEN 
Alle elever skal opp til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen avvikles over to 
dager, fredag 14. juni og tirsdag 18. juni. Du kan komme opp i norsk, engelsk, 
matematikk, samfunnsfag, naturfag, KRLE eller fremmedspråk (inkludert for-
dypning i engelsk).  
 
Eksamenskarakteren for muntlig eksamen gjøres kjent for eleven umiddelbart 
etter eksamen. 
 
Fredag 7. juni Standpunktkarakterene publiseres på Its 

kl.08.30. 
 
Onsdag 12.juni Alle samles i egne klasserom kl.09.00 for kunng-

jøring av trekkfag, for de elevene som skal opp 
14. juni. Enkelte faglærere er tilgjengelig for vei-
ledning i løpet av dagen. Elever som skal opp 18. 
juni, har undervisning etter egen plan resten av 
dagen. 

 
Torsdag 13. juni Forberedelse til muntlig eksamen. Skoledag fra 

08.45-13.30. Kl. 09.00 trekkes eksamensoppga-
ve/tema. Egen faglærer er tilgjengelig for vei-
ledning resten av dagen. Elever som skal opp 18. 
juni, har undervisning etter egen plan. 

 
Fredag 14. juni Muntlig eksamen starter kl. 09.00 for de elevene 

som fikk beskjed om trekkfag 12. juni. Alle som 
skal opp 18. juni møter kl. 09.00 i oppsatte klas-
serom for kunngjøring av trekkfag. Enkelte fag-
lærere er tilgjengelig for veiledning.  

 
Mandag 17. juni Forberedelse til muntlig eksamen. Skoledag fra 

08.45-13.30. Kl. 9.00 trekkes eksamensoppga-
ve/tema. Egen faglærer er tilgjengelig for vei-
ledning resten av dagen. De som var oppe 14. 
juni, har undervisning etter egen plan. 

 
Tirsdag 18. juni Muntlig eksamen starter kl. 09.00 for de elevene 

som fikk beskjed om trekkfag 14. juni. Elever 
som var oppe 14. juni, har undervisning etter 
egen plan. 
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Onsdag 19. juni Elevene får resultatet av skriftlig eksamen. 
 
Torsdag 20. juni     Øving til vitnemålsutdeling etc. 

Kl. 18.00: Vitnemålsutdeling i aulaen. 
 
 
STANDPUNKTKARAKTERER 
En standpunktkarakter er sluttvurderingen i faget og kommer på vitnemålet. 
Standpunktkarakteren i mat og helse ble fastsatt på 9. trinn. Standpunktkarak-
terer i valgfagene kan settes på 8., 9. og/eller 10. trinn når valgfaget avsluttes, 
men tidligere standpunktkarakterer oppheves hvis du tar samme valgfag på 
nytt senere. 
 
Dersom du vil ha en nærmere begrunnelse for standpunktkarakteren, må du i 
første omgang henvende deg til faglærer. 
 
 
Rydding og innlevering av bøker 
De siste skoledagene skal det blant annet ryddes på klasserom og i elevskap, og 
bøkene skal leveres.  Husk at dersom du mangler en bok, eller den er ødelagt 
mens du lånte den av skolen, må den erstattes. 
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Vi ønsker velkommen til 
Avslutning for 10.-klassene 
og deres foresatte 
på Hovseter skole 
torsdag 20. juni kl. 18.00 
 
HOLD AV DENNE DAGEN 

EGEN INVITASJON KOMMER SENERE 

 

 

 

 

Svarslipp returneres til kontaktlærer senest 3. mai 2019 
 
Vi har lest informasjonsskriv om eksamen og standpunktkarakterer. 
 
………………………………………………………………………………………. 
Elev  
 
………………………………………………………………………………………. 
Foresatte 


