
Orientering til 10. trinn
Foreldremøte 1.3.2023

• SKRIFTLIG EKSAMEN

• LOKALT GITT EKSAMEN

• FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTER

• RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER 



SKRIFTLIG EKSAMEN

 Skriftlig eksamen er sentralt gitt og er lik over hele landet. Klassene på skolen kan 

komme opp i ulike fag. Det er fagene engelsk (heldigital), matematikk og norsk 

hovedmål og sidemål (heldigital) som er skriftlige eksamensfag. 

 Eksamenstiden er 5 timer. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre 

besvarelsen dersom ikke annet er bestemt. 

 Hjelpemidler. Ulikt fra fag, faglærer er ansvarlig for å informere og gjøre elevene 

kjent med hva som er tillatt.



SKRIFTLIG EKSAMEN

 Fusk eller forsøk på fusk og plagiat . Eksamen kan annulleres dersom du har 
fusket eller prøvd å fuske ved eksamen. 

 Eksempler på fusk kan være 

• å gi eller prøve å gi ikke tillatt hjelp til andre eller selv motta slik hjelp 

• å ha med seg eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt 

• ha med seg andre elektroniske/digitale hjelpemidler som gjør det mulig å 
kommunisere med andre i eller utenfor eksamenslokalet 

 Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på 
fusk er:

• Eleven kan få eksamen i faget annullert.

• Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.



SKRIFTLIG EKSAMEN

 Eksamensdager våren 2023

 Eksamen - kunngjøring av trekk 12.5.2023

 Eksamen – matematikk 22.5.2023

 Eksamen – engelsk 23.5.2023

 Eksamen – norsk hovedmål 24.5.2023

 Eksamen – norsk sidemål 25.5.2023



LOKALT GITT EKSAMEN (muntlig)

 Elevinstruks i Nettverk Nordmøre

 Rammer

• Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, 
der elevene får oppgitt tema og kan forberede en presentasjon eller gjennomføre 
en samtale om tema med sensor.

• Elevene får vite fag 48 timer før eksamen.

• Elevene får vite tema/problemstilling 24 timer før eksamen og de skal forberede sin 
presentasjon/samtaleinnhold i løpet av 24 timer.

• Elevene skal ha tilgang til digitale hjelpemidler under forberedelsen.

• Elevene skal få veiledning fra en faglærer under forberedelsen.

• Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i 
forberedelsestiden.



LOKALT GITT EKSAMEN (muntlig)

• Elevene kan gå opp til eksamen enkeltvis eller parvis.

• Karaktersettingen er individuell. 

• På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. per elev / 60 min. pr. par og 45 min 

for praktisk rettet eksamen – NY EKSAMENSFORM (Naturfag, matematikk og 

arbeidslivsfag)



LOKALT GITT EKSAMEN (muntlig)

 Trekk Lokalt gitt eksamen 6. eller 7. juni

 Eksamensdagen – 8. eller 9. juni



FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTER

 Standpunktkarakteren er et uttrykk for den samlede kompetansen 

eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen (sluttkarakter)

▪ Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen (LK20) i faget. 

▪ Eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter

▪ Kompetanse eleven har vist underveis i opplæringa, er en del av vurderingen når 

standpunktkarakteren skal settest

▪ Eleven skal vite hva som er lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakten

▪ Faglærer utøver et faglig skjønn.



FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTER

I vurderingen skal det ikke tas hensyn til:

• forutsetningene til den enkelte 

• fravær

• forhold knyttet til orden eller atferd

Innsats tas hensyn til dersom det går fram av kompetansemålene (eks. 

kroppsøving).



FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTER

 Grunnlaget for vurdering i orden eller oppførsel er knyttet til skolens 

ordensreglement. Her skal det tas hensyn til elevenes forutsetninger. Til vanlig skal 

det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, hvis den ikke er særlig 

klanderverdig eller grov. jfr. forskriften § 3-5

 Eleven og foresatte skal få skriftlig varsel dersom det er fare for ikke grunnlag (IV) 

for standpunktkarakteren i fag, og ved fare for Nokså god (NG) og Lite god (LG) i 

orden eller atferd. Varslet skal gis så tidlig at økt innsats kan påvirke karakteren, jfr. 

forskrift § 3-7.



RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTER

 Standpunktkarakterer (inkludert orden og oppførsel)

 Skriftlig eksamen

 Lokalt gitt, muntlig eksamen

 Klagefrist er 10 dager og fristen regnes fra det tidspunkt eleven eller foresatte er 

gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den). 
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