Eksamensreglement
Alle elever som skal opp til eksamen, har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i dette
reglementet i god tid før eksamen.
1. Frammøte
- Eksamen begynner presis kl. 0900.
- Du må være på plass i eksamenslokalet senest kl. 0830.
- Elever som kommer mer enn 1 time etter at eksamen har startet, får normalt ikke ta
eksamen.
2. Forfall og sykdom
- Dersom du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må du straks kontakte lege.
Du må også gi beskjed til skolens sentralbord før eksamen begynner. Sykemelding skal
leveres til skolens resepsjon snarest, og senest innen tre dager.
- Dersom det er andre grunner til at du ikke kan møte til eksamen, som for eksempel
dødsfall eller sykdom i nærmeste familie, må du kontakte skolens sentralbord før
eksamen begynner. Rektor avgjør om du har gyldig grunn til fravær.
- Hvis du blir syk under prøven må du straks melde fra til tilsynet, som skal varsle rektor.
Rektor tar stilling til om det er grunnlag for at du kan få ekstra tid eller andre tiltak på
grunn av spesielle forhold.
3. Forhold i eksamenslokalet ved skriftlig eksamen
- Du må sette deg på plassen som er merket med ditt navn, og du kan ikke forlate plassen
uten tillatelse fra tilsynet.
- På pulten skal du kun ha tillatte hjelpemidler som er tillatt ifølge forskriftene. Alt annet
skal settes foran i eksamenslokalet. Mobiltelefoner slås helt av og legges i konvolutt
merket med ditt navn og klasse. Konvolutten samles inn av tilsynet før eksamen starter.
- For prøver i realfag med Del 1 og Del 2 legges hjelpemidler (også PC) som kun kan brukes
på Del 2, ned på gulvet ved siden av pulten.
- Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, må du kontakte tilsynet før
eksamensoppgaven deles ut.
- Du må selv kontrollere at du har fått riktig eksamensoppgave, og at den inneholder riktig
antall sider (side nr. 2/7 betyr side 2 av 7).
- Du må ikke kommunisere med andre elever på noen måte. Hvis du trenger noe eller
ønsker å forlate eksamenslokalet, må du henvende deg til tilsynet.
- Ta kontakt med tilsynet når du skal levere.
4. Eksamenstid
- Fastsatt eksamenstid er oppgitt på oppgavearket. I tillegg kan du få 15 minutter til å føre
på eksaminandnummer, sidetall etc.
5. Brudd på reglene – fusk eller forsøk på fusk
- Eksamen annulleres ved fusk eller forsøk på fusk. Fusk eller forsøk på fusk kan være:
o å gi eller prøve å gi hjelp til andre
o å motta hjelp fra andre
o å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å oppbevare slike hjelpemidler ved
plassen sin ulovlig pålogging
o å kommunisere med andre uten tillatelse fra tilsynet – uansett om det gjelder
prøven eller noe annet
o å forlate plassen sin uten tillatelse fra tilsynet
- Dersom eksamen annulleres pga. fusk eller forsøk på fusk, kan du tidligst gå opp til
eksamen ett år etter at eksamen ble holdt.
- Hvis du skaper vanskeligheter for avviklingen av eksamen, f. eks ved å forstyrre andre
elever, kan du etter å ha blitt advart av tilsynet, vises bort fra eksamen. Bortvisning har
samme følger som fusk eller forsøk på fusk.
6. Eksamensresultat – adgang til å klage

-

Du kan klage på karakteren. Merk at klagebehandlingen ikke er en ny vurdering av
besvarelsen, men en vurdering om karakteren er "åpenbart urimelig".
- Karakteren kan bli satt ned ved klagebehandling. Du bør derfor ikke klage uten at en
faglærer har sett på besvarelsen din.
- Klagefristen er 10 dager etter at du fikk eller kunne ha fått eksamensresultatet. Vær
oppmerksom på at det for Vg3 vil være en "hurtigklagefrist" – dette betyr at hvis du
leverer klagen før denne fristen, blir klagen behandlet før sommerferien, og du kan få
den eventuelt nye karakteren inn på vitnemålet før søknadsfristen til Samordna Opptak.
- Skolen vil gi nærmere informasjon om adgangen til å klage og klagereglene. Denne blir
lagt ut på skolens hjemmeside.
7. Særskilt tilrettelegging
- Dersom du mener at du har krav på særskilt tilrettelegging som for eksempel ekstra tid
eller opplesning av oppgaven, må du ta kontakt med rådgiver i god tid før eksamen og
senest 10. mai. Etter dette vil skolen kun vurdere forhold som har oppstått etter denne
datoen.
- Rådgiverne informerer om særskilt tilrettelegging på eksamener og prøver. Du søker om
slik tilrettelegging så snart som mulig. Søknadsskjemaet finner du på hjemmesiden.
8. Eksamen med forberedelsestid
- Elevene har selv ansvar for å hente forberedelsedelen. Informasjon får du av faglærer kl.
0900. Faglærer er til stede fra kl. 0900 til kl. 1000, hvis ikke annet er avtalt med elevene.
9. Hjelpemidler på eksamen
- Du er selv ansvarlig for at du har med deg alle hjelpemidler du trenger ved eksamen, og
at du ikke har med andre hjelpemidler enn de tillatte. Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel
er tillatt, må du kontakte tilsynet før eksamensoppgaven deles ut. Du får ikke låne
kalkulator og ressurshefte etc. på skolen. Du får heller ikke låne hjelpemidler av
medelever. NB! Sjekk at batteriene til kalkulator er i orden.
- Hvis du har hjelpemidler på en minnepinne eller andre eksterne lagringsenheter, må de
lastes opp på maskinen før eksamen starter. Det er ikke lov å bruke minnepinner eller
andre lagrings-enheter under eksamen.
- Opplysninger om tillatte hjelpemidler finner du i Utdanningsdirektoratets nettside
(www.udir.no) under tema "Eksamen"
- Når alle hjelpemidler er tillatt, er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon,
forbudt. For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Husk å ha med deg mat og drikke på eksamen!

