
 

Eksamensinformasjon 

SKRIFTLIG EKSAMEN 
Forberedelsedel 

Skriftlig eksamen i noen fag har en forberedelsedel. Dersom du skal ta eksamen i et slikt fag, 
må du hente forberedelsesheftet i resepsjonen kl 09:00 dagen før eksamen. Dette heftet 
skal du bruke til å forberede deg best mulig til eksamen. Alle hjelpemidler og samarbeid med 
andre er tillatt i denne forberedelsestiden. 
 
Morsmålseksamen har ikke forberedelsesdel. 
 

Hvor og når skal du møte opp til eksamen? 

Oppmøte til skriftlig eksamen skjer i eksamenslokalet senest kl 08:30. Det er svært viktig at 
du er på plass presis! Informasjon om hvilket rom eksamen avholdes i, vil gis i god tid før 
eksamensdagen. Fra kl 08:30 vil du motta viktig informasjon om eksamensgjennomføringen. 
 
Dersom du kommer for sent til eksamen, er det rektor som avgjør om du får ta eksamen 
eller ikke. Ankommer du etter kl 10:00, får du ikke ta eksamen. 
 

Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen kan arrangeres etter to ulike modeller som varierer fra fag til fag: 
 

Modell 1 
Alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon og oversettelsesprogrammer er tillatt. 
 

Modell 2 
Del 1: ingen/noen utvalgte hjelpemidler er tillatt. 
Del 2: alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon er tillatt. 
 
Faglærer informerer om hvilken ordning som gjelder i hvert enkelt fag. For 
morsmålseksamen gjelder modell 1. 
 

Tilgjengelige nettsider på eksamen 
For å forhindre muligheten til kommunikasjon, vil tilgangen til internett være sperret under 
eksamen, bortsett fra for følgende godkjente nettressurser: 
 
Bioteknologirådet http://www.bion.no 
Brønnøysundregisteret http://www.brreg.no 
Ordbøker (Clarify)  
Udirs ordbøker http://www.lexin.udir.no 
Lovdata (gjelder kun rettslære 2) http://www.lovdata.no 
Norges bank  http://www.norges-bank.no 
Norsksidene http://www.norsksidene.no 



 

Norsk utenrikspolitisk institutt http://www.nupi.no 
Språkrådets ordbok  http://www.ordbok.uib.no 
Ordbøker http://www.ordnett.no 
Osloskolen  http://www.osloskolen.no 
Sinus matematikk  http://www.sinus.cappelendamm.no 
Store norske leksikon http://www.snl.no 
Retriever-medieinnsikt http://www.web.retriever-info.com 
Writing tool  http://www.writing-tool.app.fagbokforlaget.no 

 
 

Hva skal du ha med deg på eksamen? 

 Gyldig legitimasjon med bilde 

 Mat og drikke. (Det vil ikke være mulig å kjøpe mat og drikke etter at eksamen har 
startet.) 

 Hjelpemidler. (Det vil ikke være mulig å låne hjelpemidler av andre.) 
o Skrivesaker 
o Fulladet PC 
o Lader 
o Filer, notater og andre ressurser du kan få bruk for under eksamen 
o Eventuelt annet nødvendig utstyr 

 

Regler i eksamenslokalet 

Alle pultene i eksamenslokalet er merket med navn. Finn din plass og finn fram legitimasjon, 
mat, drikke og hjelpemidler. Alt annet (inkludert telefon, smartklokke, osv) plasseres i 
sekk/bag/veske som leveres til eksamensvakt. 
 
Når du mottar eksamensoppgaven, er det viktig at du sjekker at du har fått oppgave i riktig 
fag. Etter at eksamensoppgavene er delt ut og eksamen har startet, har du ikke anledning til 
å forlate plassen din. Dersom du har spørsmål eller trenger noe, skal du rekke opp hånda og 
vente til en vakt tar kontakt med deg. 
 
Fagkode og ditt kandidatnummer finner du på en lapp på pulten. Det er svært viktig at du 
ikke skriver navnet ditt på besvarelsen. 
 
Husk at det kan skje feil når du jobber på pc. Derfor er det veldig viktig at du lagrer ofte! Det 
er ditt ansvar dersom du skulle være uheldig å miste det du har jobbet med. 
 

Levering av besvarelse 

Når du ønsker å levere eksamensbesvarelsen eller eksamenstiden er slutt, må du sitte rolig 
til en vakt kommer og kontrollerer at du leverer det du skal på riktig måte. Pass på at navnet 
ditt ikke står noe sted på besvarelsen og at kandidatnummeret er skrevet på alt du leverer. 
Besvarelsen skal leveres digitalt på http://pgsa.udir.no.  
 
 
 

http://pgsa.udir.no/


 

 

Fusk eller forsøk på fusk 

Dersom du blir tatt for fusk eller forsøk på fusk, vil din eksamen bli ugyldig. Du får ikke 
karakter på eksamen og må selv ta ansvar for å melde deg opp til ny eksamen som privatist. 
Dette må du betale for selv. Du får ikke lov til å ta ny eksamen før det har gått ett år. 
 
Eksempler på hva som regnes som fusk: 

 Alle former for kommunikasjon (direkte, via nett eller mobil/smartklokke). 

 Å oppbevare ulovlige hjelpemidler ved pulten. Dette gjelder også selv om du ikke 
bruker hjelpemiddelet.  

 Å forlate plassen din uten å ha fått tillatelse til det. 

 Å bruke oversettelsesprogrammer. 
 

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen? 

Hvis du er syk på eksamensdagen, må du ringe skolen (22 74 10 00) og gi beskjed om dette 
før eksamen starter. Det er viktig at du kontakter lege og skaffer en legeattest som bekrefter 
at du ikke var i stand til å gjennomføre eksamen. Denne attesten må leveres til skolen innen 
tre dager. Du må opp til utsatt eksamen ved neste mulighet, det vil si våren eller høsten et 
halvt år senere. Dersom du syk på en trekkeksamen, skal nytt eksamenstrekk gjennomføres. 
Du kan ikke få bestått vitnemål uten at du har vært oppe til ny eksamen med bestått 
karakter. 
 

Klage på karakteren 

Du kan klage på karakteren i skriftlig eksamen. Du har 10 dagers klagefrist fra du kunne gjort 
deg kjent med eksamensresultatet. NB! Resultatet av klagebehandlingen kan være at du får 
en bedre karakter, at du får samme karakter eller at du får dårligere karakter.  


