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STAVANGER KOMMUNE

Kannik
Eksamen (Sentralt gitt eksamen - SGE)

■ Alle elever kommer opp i et skriftlig fag*

■ Alle fagene trekkes 15.05.20 (elever får vite hvilket fag de 
kommer opp i)

■ Matematikk 19.05.20

■ Norsk** 26.05.20 og 27.05.20 

■ Engelsk 20.05.20

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering 
med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål skriver 
bokmål begge dager.

■ Alle eksamener varer i 5 timer

■ Norsk (Forberedelsesdag 25.05.20, med materiell)

■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon 
(nett, mobil, digital klokke m.m.) 

■ Oppgaver: Refleksjon og langsvar

■ To eksamensdager - Bokmål og sidemål

■ Engelsk (Forberedelsesdag 19.05.20, med materiell)

■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon 
(nett, mobil, digital klokke m.m.) 

■ Ulike oppgaver (Spm. til tekster og eng. tekstskriving)

■ Matematikk (Forberedelsesdag 18.05.20, uten materiell)

■ Delprøve 1 

■ Tillatte hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal 
og gradskive)

■ Delprøve 2 

■ Alle hjelpemidler er tillatt unntatt 
kommunikasjon (nett, mobil, digital klokke 
m.m.)



STAVANGER KOMMUNE

Kannik
Eksamen (Lokalt gitt eksamen -LGE)

5. eller 12. juni

■ Alle elever kommer opp i et muntlig fag*

■ Norsk 

■ Matematikk

■ Engelsk

■ Naturfag

■ Samfunnsfag

■ Krle

■ Fremmedspråk/fordypning (no/eng)

* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har 
vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende 
fag.

■ Eksamensform
■ Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer 

før eksamensdagen.

■ Elevene får tema/problemstilling 24 timer før 
eksamensdagen.

■ Selve eksamen varer i 30 minutter. Eleven kan bruke 
max 1/3 på presentasjon av tema. Utspørring og 
eksaminasjon av faglærer i ca 2/3. 

■ Det brukes eksterne sensorer (Lærere fra andre 
Stavangerskoler).



STAVANGER KOMMUNE

Kannik
■ Elever kan søke om utvidet 

tid pga allergier og hvis 
eleven har dysleksi. Her 
kreves legeerklæring og/eller 
sakkyndig vurdering fra ppt.

■ Elever med spesielle behov 
kan søke om tilrettelegging i 
forbindelse med eksamen, 
men ikke slik at 
kompetansemålene ikke blir 
prøvd.

Søknad sendes rektor.

■ Se på udir.no for:

■ Eksempeloppgaver

■ Tidligere oppgaver m.m.
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Kannik
■ Hva er fusk?

■ Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å 
bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har 
todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av 
eksamen.

■ Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike 
regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og 
hva som er fusk til eksamen.

■ Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

■ 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.

■ Hva er plagiat?

■ Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi 
kilden.

■ Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å 
bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse 
oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i 
eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til 
eksamensoppgaven.

■ Hva kan være konsekvenser ved plagiat?

■ Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres 
tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle 
kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.
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Varsling

- Elev og foresatte skal

varsles skriftlig ved fare for at

elev ikke får karakter 
(ikke vurderingsgrunnlag – IV) 

i halvårsvurdering og/eller

standpunkt.

- Elev og foresatte skal

varsles skriftlig ved fare for at

elev får Nokså godt (NG) eller

Lite godt (LG) i orden/oppførsel i

halvårsvurdering eller

standpunkt.
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■ Elever/foresatte kan klage på standpunktkarakterer 

(fag og orden/oppførsel) og eksamen.

■ Ved muntlig eksamen (LGE) kan det kun klages på 

eventuelle formelle feil.

Se Kannik skole 

sine hjemmesider 
www.minskole.no/kannik/

Klager 10. trinn  2020

http://www.minskole.no/kannik/
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Vitnemål

■ Høytidelig 

vitnemålsutdeling i 

gymsalen

■ Torsdag 18. juni kl. 18.00


