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Kjære avgangselever! 
 

Tiden for eksamen 2017 nærmer seg, og i den anledning er det viktig at du og dine foresatte leser 

følgende informasjon om eksamen, om ansvar og rettigheter. Når dere har lest innholdet, ber vi dere 

vennligst underskrive slippen foran på informasjonsheftet. Slippen tar du med tilbake til kontaktlærer 

innen fredag 17. mars 2017. 

 

SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017 
 

Alle elever i 10. klasse skal opp til skriftlig eksamen. Elevene på samme skole blir trukket ut til 

forskjellige fag. Den enkelte elev vil bare komme opp i ett skriftlig fag: norsk, engelsk eller matematikk. 

Dersom du kommer opp i norsk, vil du ha to eksamensdager; en dag med hovedmål og en dag med 

sidemål. Dersom du er fritatt for vurdering i sidemålet, skriver du på hovedmål begge eksamensdagene.  

 

Fredag 

12. mai: 

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag for alle elever i gymsal D. Elevene som skal opp i 

matematikk møter med sine faglærere. Vanlig skole etter kunngjøringen. 

Mandag 

15. mai 

Elevene som skal opp i matematikk møter faglærere kl. 08.30. 

Øvrige elever på trinnet har vanlig skole. 

Tirsdag 

16. mai 

Eksamen i matematikk. Møt kl. 08.15 i gymsal A.  

Øvrige elever har vanlig skole. 

Torsdag 

18. mai 

Forberedelse til eksamen i engelsk. 

Kl. 09.00: Elevene som skal opp i engelsk får tilgang til forberedelsesmateriell.  

Øvrige elever på trinnet har vanlig skole. 

Fredag 19. 

mai 

Eksamen i engelsk. Møt kl. 08.15 i gymsal A.  

Øvrige elever på trinnet har vanlig skole. 

Mandag 

22. mai 

Forberedelse til eksamen i norsk. 

Kl. 09.00: Elevene som skal opp i norsk får tilgang til forberedelsesmateriell. 

Øvrige elever på trinnet har vanlig skole. 

Tirsdag  

23. mai 

Eksamen i norsk – hovedmål. Møt kl. 08.15 i gymsal A.  

Øvrige elever har vanlig skole. 

Onsdag 

24. mai 

Eksamen i norsk – sidemål. Møt kl. 08.15 i gymsal A.  

Øvrige elever har vanlig skole. 

 

Matematikk 

Det vil ikke være noen offisiell forberedelsesdag, men elevene jobber med matematikklærerne mandag 

15. mai. 

 

Hjelpemidler prøvedagen: 

Eksamen i matematikk er todelt. På del 1 skal man benytte følgende hjelpemidler: Skrivesaker, passer, 

linjal med centimetermål og vinkelmåler. På del 2 er alle hjelpemidler tillatt. Unntak er Internett, andre 

verktøy som tillater kommunikasjon og oversettelsesprogrammer. Dette innebærer at elevene på 

Majorstuen skole, på alle eksamensdagene, får tilgang til: 

 

 Store norske leksikon (snl.no)  

 Språkrådets ordbøker på nett (nob-ordbok.uib.no)  

 Lexin-ordbøker (lexin.udir.no)  

 CD-ORD (ligger på alle maskinene)  

 Geogebra  

 Ordnett  

 SSB 

 Portalen + Its learning + Atekst  
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Til eksamen vil det være et krav at elevene bruker pc med graftegner (geogebra) og regneark (excel). 

Det vil være presisert i oppgavene om det kreves at de løses digitalt. Elevene kan ellers bruke regneark 

og graftegner hvis de mener det er hensiktsmessig for å besvare andre oppgaver i del 2 av eksamen. Del 

1 og del 2 deles ut samtidig. Innen to timer leveres besvarelsen for del 1 inn. Samtidig kan digitale 

verktøy og andre hjelpemidler for del 2 tas fram. Besvarelsen for del 2 innleveres innen fem timer etter 

eksamensstart.  

 

Engelsk 

Elevene får tilgang til forberedelsesmateriellet ved hjelp av brukernavn og passord kl. 09.00 på 

forberedelsesdagen. I forberedelsesmateriellet kunngjøres tema for årets eksamen. 

Forberedelsesmateriellet vil være på om lag 10 sider, både for å gi elevene tid til å arbeide grundig med 

materiellet og tid til å knytte temaet for eksamen til innholdet i opplæringen. Tekstene skal være til 

inspirasjon og til bruk som kilder på eksamensdagen. I forberedelsestiden kan elevene samarbeide, 

hente informasjon og få veiledning. Forberedelsesmateriellet til eksamen publiseres på nett. For å kunne 

dra nytte av bilder og lyd legger skolen til rette for at elevene kan arbeide med materiellet digitalt. 

Forberedelsesmateriellet kan også skrives ut.  

 

Hjelpemidler forberedelsesdagen: 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Lærer vil kunne veilede, 

men ikke gi undervisning.  

 

Hjelpemidler prøvedagen: 

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett, andre verktøy som tillater kommunikasjon og 

oversettelsesprogrammer. Dette innebærer at elevene på Majorstuen skole, på alle eksamensdagene, får 

tilgang til: 

 

 Store norske leksikon (snl.no)  

 Språkrådets ordbøker på nett (nob-ordbok.uib.no)  

 Lexin-ordbøker (lexin.udir.no)  

 CD-ORD (ligger på alle maskinene)  

 Geogebra  

 Ordnett  

 SSB 

 Portalen + Its learning + Atekst  

 

Norsk 
Elevene får tilgang til forberedelsesmateriellet ved hjelp av brukernavn og passord kl. 09.00 på 

forberedelsesdagen. Forberedelsesdagen og forberedelsesmateriellet gjelder for begge eksamensdagene.  

I forberedelsesmateriellet kunngjøres tema for årets eksamen. Forberedelsesmateriellet vil være på om 

lag 10 sider, både for å gi elevene tid til å arbeide grundig med materiellet og tid til å knytte temaet for 

eksamen til innholdet i opplæringen. Tekstene skal være til inspirasjon og til bruk som kilder på 

eksamensdagene. Valgfrie oppgaver har konkrete referanser til forberedelsesmateriellet, jf. tidligere 

eksamensoppgaver og eksempeloppgaver. I forberedelsestiden kan elevene samarbeide, hente 

informasjon og få veiledning. Forberedelsesmateriellet til eksamen publiseres på nett. For å kunne dra 

nytte av bilder og lyd legger skolen til rette for at elevene kan arbeide med materiellet digitalt. 

Forberedelsesmateriellet kan også skrives ut.  

 

Elever som er fritatt for vurdering i sidemål skriver på sitt hovedmål begge dager.  

 

Hjelpemidler forberedelsesdagen: 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Lærer vil kunne veilede, 

men ikke gi undervisning.  
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Hjelpemidler prøvedagen: 

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett, andre verktøy som tillater kommunikasjon og 

oversettelsesprogrammer. Dette innebærer at elevene på Majorstuen skole, på alle eksamensdagene, får 

tilgang til: 

 

 Store norske leksikon (snl.no)  

 Språkrådets ordbøker på nett (nob-ordbok.uib.no)  

 Lexin-ordbøker (lexin.udir.no)  

 CD-ORD (ligger på alle maskinene)  

 Geogebra  

 Ordnett  

 SSB 

 Portalen + Its learning + Atekst  

 

Felles for alle de skriftlige eksamenene: 

 

Kildebruk: Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal oppgis på en slik måte at 

leseren kan finne fram til kilden. Dersom du har med deg utskrifter og sitater fra nettsider, skal adresse 

og nedlastingsdato oppgis. 

 
Eksempel på en referanse til en Internett-adresse: 

Kilde: Wikipedia 

http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Spr%C3%A5. 

Nedlastningsdato: 17.02.17. 

 

Tidsbruk: 
Elevene møter kl. 08.15. Eksamen begynner kl. 09.00. De vil på forhånd ha blitt orientert om hvor de 

skal sitte. På selve eksamen setter eleven seg straks på plass og venter på nærmere informasjon fra 

eksamensansvarlig i rommet. Elevene får fem klokketimer til å utarbeide svarene.  

 

Regler under selve eksamen: 

Det må være helt stille i rommet når det arbeides med eksamensoppgavene. Alle spørsmål skal gå til en 

inspektør. Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir hun eller han tegn til en 

inspektør, som kontrollerer papirene/pc. Eleven blir sittende på plassen sin til hun eller han får lov til å 

gå. Kladdeark skal normalt ikke følge med et prøvesvar. Men dersom rimelig grunn har hindret eller 

forsinket en elevs arbeid, kan kladden legges ved. I slike særlige tilfeller må skolen skrive en 

begrunnelse for hvorfor det skal tas hensyn til kladden ved vurdering av eksamensbesvarelsen.  

 

Praktiske opplysninger til elever som skriver på pc eksamensdagene (engelsk, norsk og delvis 

matematikk): 

 

 Topptekst: fagkode, kandidatnummer og navn på skole  

 Bunntekst: sidetall og totalt antall sider  

 Font: Arial, Times New Roman eller Calibri i brødtekster  

 Skriftstørrelse: 12 

 Linjeavstand: 1,5  

 Oppgavenummer: skrives inn i eksamenssvaret, f.eks. A1 og B3 

 Huske å lagre ofte 
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Praktiske opplysninger til elever som skriver på papir på eksamensdagene (matematikk): 

Elevene skal: 

 

 Bruke godkjente innføringsark 

 Skrive med svart eller blå penn  

 Lage marg på venstre side av arket 

 

NB! Elevene får ikke tilgang til sitt ”hjemmeområde” på datamaskinen eksamensdagen. Dersom stoff 

fra dette skal brukes, må det lagres på en minnepenn i god tid før eksamensdagen. Det er viktig å sjekke 

at minnepennen virker på skolens datamaskiner. Enkelte av minnepennene, blant annet de som har krav 

om installasjon (cruise - minnepinnene), vil ikke fungere eksamensdagen.  

 

Sykdom: 

Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed snarest mulig. 

Gyldig fravær krever legeattest. Denne må leveres snarest og senest innen tre dager.  

 

Særskilt tilrettelegging: 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging vil kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist 

kompetansen sin ut fra målene i læreplanene (§ 3–32). Tilretteleggingen kan blant annet innebære at 

elevene får: 

 

 Utvidet tid – inntil én klokketime 

 Bruke tekstbehandling 

 Forklart uttrykk av en faglærer 

 Teksten opplest eller lest inn på bånd 

 Oppgaveteksten forstørret 

 Annen hensiktsmessig tilrettelegging 

 

Tilretteleggingen skal være avtalt på forhånd med skolen. Skolen avgjør, i samråd med de foresatte, 

hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Ta kontakt med undervisningsinspektør Silje Ausland: 

silje.ausland@ude.oslo.kommune.no/tlf. 23462400 i god tid før eksamen for en eventuell avtale om 

tilrettelegging på eksamen. Frist: 07.04.2017. 

 

Forhold som gir rett til særskilt tilrettelegging kan være: Generelle lærevansker, spesifikke lese-, skrive- 

og regnevansker, synsproblemer, motoriske vansker og sosiale/emosjonelle vansker. Elever som strever 

med allergi kan også ha behov for utvidet tid. Legeattest må i denne sammenheng leveres skolen i god 

tid før prøven.  

 

MUNTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017 

 

Fredag 9. juni Opplysning om trekkfag for alle elever kl. 09.00 i gymsal D. Vanlig skole etter 

det 

Mandag 12. juni Forberedelsesdag. Elevene trekker oppgave kl. 09.00.  

Øvrige elever har eget opplegg på skolen.  

Tirsdag 13. juni Muntlig eksamen 1. pulje  

Øvrige elever har eget opplegg på skolen. 

Onsdag 14. juni Opplysning om trekkfag for 2. pulje. 

Øvrige elever har eget opplegg på skolen. 

Torsdag 15. juni Forberedelsesdag. Elevene trekker oppgave kl. 09.00. 

Øvrige elever har eget opplegg på skolen. 

Fredag 16. juni Muntlig eksamen 2. pulje.  

Øvrige elever har eget opplegg på skolen. 
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Disse fagene kan du bli eksaminert i muntlig: 

Norsk 

Matematikk 

Engelsk 

Samfunnsfag 

KRLE 

Naturfag 

Engelsk fordypning 

Fremmedspråk 

 

STANDPUNKTKARAKTER: 
Standpunktkarakterene kunngjøres i løpet av uke 23. Karakter i orden og oppførsel kan endres inntil 

siste skoledag. 

 

FELLESSENSUR:  

Fellessensur skriftlige fag faller mandag 19. juni. 
 

RETT TIL Å KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER: 
Mener du at du har fått uriktig standpunktkarakter, må du først kontakte faglærer. Hvis du fremdeles 

ønsker å klage, må skriftlig klage snarest sendes til rektor, og senest – 10 dager – etter at karakterene er 

kunngjort. Klagen sendes videre, sammen med uttalelser fra skolen, til Fylkesmannen for behandling. 

Se vedlegget – Veiledning orientering om retten til å klage på karakterer 

 

RETT TIL Å KLAGE PÅ EKSAMENSKARAKTER:  
Mener du at du vil klage på en eksamenskarakter, er dette også mulig. Det lønner seg å snakke med din 

faglærer først. Skriftlig klage sendes inn. Skolen fyller ut nødvendige skjemaer og videresender disse til 

en klagenemd. Erfaringsmessig vil du først få svar på din klage til høsten. Klage på muntlig karakterer 

kan bare gjøres med begrunnelse i formelle feil. Se vedlegget – Veiledning orientering om retten til å 

klage på karakterer 

 

FØRING AV FRAVÆR 

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på 

vitnemålet: 

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner 

b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. 

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge 

ved en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare i mer enn tre 

dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær 

etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med 

første fraværsdag. (For mer informasjon: Forskrift til opplæringsloven § 3.41). 

 

 

  

  

  

 

 

 

Vi ønsker alle en god tid fremover og håper dere vil få noen lærerike og motiverende 

avslutningsmåneder på Majorstuen skole. Lykke til med oppgavene! 

 

 

Vennlig hilsen    

 

 

Marianne Mette Stenberg                                                   Silje Ausland                              

rektor                                                                                  undervisningsinspektør      

 

Onsdag 21. juni avsluttes grunnskolen for årets 10. klasser 

med vitnemålsutdeling kl. 19.00 på Marienlyst skole. 

Egen invitasjon følger senere! 

 

 
    


