
Informasjon til elevene om skriftlig eksamen 2018 

 

Eksamensdager: 

Onsdag 16. mai – matematikk:   10A, 10E og 10G (forberedelse: 15. mai) 

Fredag 25. mai - engelsk:   10B og 10D (forberedelse: 24. mai) 

Tirsdag 29. mai – norsk hovedmål:  10C og 10F (forberedelse: 28. mai) 

Onsdag 30. mai – norsk sidemål: 10C og 10F 

Dere har fri når de andre klassene har eksamen, men ikke på forberedelsesdagene (15., 24. og 28. 
mai). 

Forberedelsesdag: 

Det er møteplikt på forberedelsesdagen, og dere har rett til veiledning fra lærer. 

Dere vil få tilgang til forberedelsesmateriell kl. 09.00 dagen før eksamensdagen (norsk og engelsk).  

Møt opp ved klasserommet. Dere er på skolen fra kl 09.00-13.15 denne dagen. 

 

Eksamenstid: 

På eksamensdagen har dere 5 timer til å svare på oppgaven med mindre dere har levert 
legeerklæring på at dere har rett til ekstra tid. Dere vil da ha 1 time ekstra. 

 

Hjelpemidler: 

Norsk og engelsk- Alle hjelpemidler tillatt – bortsett fra fri bruk av internett, og verktøy som tillater 
kommunikasjon. Fra våren 2018 gjelder nye føringer for hjelpemiddelbruk til eksamen i grunnskolen. 

Du vil ha tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler.  

Faglæreren din vil gi deg mer info over de tillatte nettbaserte hjelpemidlene. 

 

Matte – Del 1- skrivesaker, passer, linjal og gradskive tillatt.  

Del 2 - alle hjelpemidler tillatt – bortsett fra fri bruk av internett, og verktøy som tillater 
kommunikasjon. Fra våren 2018 gjelder nye føringer for hjelpemiddelbruk til eksamen i grunnskolen. 

Du vil ha tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler.  

Faglæreren din vil gi deg mer info over de tillatte nettbaserte hjelpemidlene. 

 

Husk kandidatnummer også på Excel og GeoGebra-oppgavene. Merk sidene med: «vedlegg». 

 



Eksamensform:  

Norsk og engelsk -  IKT- basert  

Matte- pairbasert – med Excel og GeoGebra-oppgaver på data. Disse skrives ut og legges ved 
besvarelsen. 

Oppgavene vil bli delt ut i papirformat på alle eksamener, selv på IKT- basert eksamen.  

Oppmøte eksamensdag: 

Oppmøte er kl. 08.30. Eksamen starter kl. 0900. 

Dersom du er syk må det leveres legeerklæring samme dag. 

Eksamenslokale: Datarom 1 og 2, 155a og 155b, 204, 205 og 206. Det vil stå oppslag på dørene med 
navn og klasse. 

Dere vil få kandidatnummer, passord og brukernavn av eksamensvaktene. Husk at det ikke skal stå 
navn på noen besvarelser – kun kandidatnummer. Husk å LAGRE underveis. 

 

Fusk: 

 Å kommunisere 

 Å bruke internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon 

 Å bruke oversettelsesverktøy 

 Å bruke hjelpemidler til del 1 i todelt eksamen. 

 

Konsekvenser av fusk: standpunktkarakteren i faget faller bort, og på vitnemålet ditt vil det stå at 
eksamen er annullert. 

 

 

LYKKE TIL!!!! 

 


