
Informasjon til elever i 10. klasse 
Lokalt gitt (muntlig) eksamen 2018 

Jærnettverket, som består av kommunene Hå, Klepp, Time, Gjesdal og Sola har felles retningslinjer 

for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i grunnskolen.  

I løpet av ungdomsskolen skal du ha gjennomført en muntlig prøveeksamen som er så lik som mulig 

den eksamenssituasjonen du vil møte til våren i 10. klasse.  

Retningslinjene for muntlig eksamen kan du lese mer om i dette skrivet. 

RETNINGSLINJER   

Fag – og 

vurderingsrapport 

Faglærerne dine utarbeider fag – og vurderingsrapporter som gir en 

oversikt over lærestoffet i fag du kan komme opp i til muntlig eksamen. 

Rapporten samsvarer med den undervisningen du har fått i faget og skal 

være retningsgivende for hvordan muntlig eksamen skal legges opp. Du 

skal ha tilgang til alle fagrapportene senest en måned før muntlig eksamen. 

Eksamensmodell 
 

Skolen avgjør hvilke eksamensmodeller (enkeltvis eller parvis) du kan 

benytte til eksamen. I samråd med faglærer bestemmer du hva som passer 

deg best.  

 

Melding om fag Du får vite hvilket fag du kommer opp i 48 timer før eksamen, og får 

oppgitt et tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen. 

Forberedelsesdel Du har to dager å forberede deg på. 

Dag 1: Du forbereder deg i faget du har kommet opp i, og forbereder deg 

ut fra kompetansemålene i faget, slik som de er gjengitt i fag-og 

vurderingsrapporten. 

Dag 2: Dette er en obligatorisk skoledag der du får oppgitt et tema eller en 

problemstilling. Med utgangspunkt i temaet eller problemstillingen skal du 

lage en presentasjon. Presentasjonen skal ikke vare mer enn 10 minutt. Du 

vil få veiledning og tilgang til alle nødvendige hjelpemiddel du trenger for å 

forberede deg. 

Eksamensdagen 
 

På eksamensdagen innleder du eksaminasjonen med utgangspunkt i 

temaet eller problemstillingen du har forberedt. I løpet av eksaminasjonen  

vil faglærer stille deg spørsmål til oppfølging av tema eller problemstilling  

og kompetansemålene i faget  

Faglærer og sensors rolle under eksaminasjonen er å legge til rette for at 

du skal få mulighet til å vise så mye kompetanse i faget som mulig. 

Hver elev eksamineres i inntil 30 min. 



 

 

Hjelpemidler 

 

 

Eneste hjelpemiddel som du kan bruke er egne notater fra 

forberedelsesdelen. Det inkluderer relevante hjelpemiddel for å holde en 

presentasjon, som for eksempel powerpoint. 

Tiden som går med til klargjøring av IT- utstyr som skal benyttes i 

eksamensrommet, regnes ikke som en del av eksamenstiden.                

Merk! Hvis det oppstår problemer med det tekniske utstyret, vil 

eksaminasjonen likevel avholdes. 

 

Vurdering 
 
Du skal vurderes individuelt, uansett om du går opp i par eller alene. Det er 

den muntlige kompetansen du viser som skal vurderes. Grunnlaget for 

vurderingen er hvor godt du får vist kompetansen din i faget jfr 

kompetansemålene i læreplanen som du finner i fag-og 

vurderingsrapporten. Vurderingskriterier / kjennetegn på måloppnåelse 

skal være kjent for deg og gjengitt i rapporten. 

 

 

Klage på karakter 

 

Etter forskriften kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for 

resultatet. Skolen har plikt til å informere deg om de klagerettighetene du 

har og sette deg inn i hva det kan klages på. Fristen for å klage på 

eksamenskarakteren er 10 kalenderdager fra det tidspunktet du ble gjort 

kjent med karakteren, eller du selv burde ha gjort deg kjent med 

karakteren.  

 

Jan Harald Forsmo 

rektor 

Orstad skule 


