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Avslutning av fremmedspråk ved Kuben videregående skole for eleven _______________, 

i klasse_ ______ født______________. 

 

 

Undertegnende elev har bestemt seg for å avslutte opplæringen i fremmedspråk ved Kuben 

videregående skole. Dersom eleven ikke har bestått et tilsvarende språkfag på nåværende 

tidspunkt, har hen fremvist dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse i faget til å kunne bestå 

det nødvendige nivået.   

 

Eleven har selv ansvar for å melde seg opp til eksamen i språkfaget på et tilstrekkelig nivå til å 

oppnå generell studiekompetanse. Hen er også informert om konsekvensene ved å ikke 

gjennomføre og bestå eksamen i et fremmedspråk. I forbindelse med inngåelsen av denne 

avtalen har eleven fått opplysninger om eksamensreglementet.  

 

 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

Rådgiver Kuben videregående skole Elev 

  

 

                                                        _____________________________         

                                                                   Foresatt (må skrive under hvis eleven er under 18 år) 

 

Kopi til: Elevkontor 

Rådgiver 

Foresatte  
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Informasjon om privatisteksamen i fremmedspråk:  

Eleven er selv ansvarlig for oppmelding til privatisteksamen i løpet av skoleløpet på 

videregående skole. Oppmeldingen skjer gjennom skjema som kan hentes i resepsjonen på 

Kuben videregående skole, og leveres på samme sted etter utfylling. Elevkontoret melder 

eleven opp til eksamen etter skjemaet eleven har ført inn. Frist for oppmelding er som regel i 

starten av september for høstsemesteret, og i starten av februar for vårsemesteret. Eksakte 

datoer for oppmelding og gjennomføring av eksamen må eleven selv få oversikt over og 

forholde seg til.  

  

Det anbefales på generelt grunnlag at eleven melder seg opp til privatisteksamen i tilstrekkelig 

fremmedspråks nivå høsten vg1 og gjennomføre eksamen tidligst mulig i studieløpet, da 

studiebelastningen øker..  

 

Elever får ikke gjennomføre privatisteksamen dersom prøvedatoen kolliderer med tentamen 

eller eksamen i regi av Kuben videregående skole. Eleven får heller ikke gjennomføre 

privatisteksamen dersom dette kolliderer med forberedelsestid til en annen eksamen.  

 

Eleven kan ikke slutte i fremmedspråk på skolen før avslutning er innvilget og hen er strøket 

fra It's learning. Det er elevkontoret som avslutter eleven i faget. Fraværet fra faget før eleven 

blir skrevet ut blir ikke slettet når faget er avsluttet. 

 

Fremmedspråknivåer: 

Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II, og som programfag på 

nivå III. Dersom eleven hadde et annet fremmedspråk, ikke engelsk eller norsk fordypning, på 

ungdomsskolen er det tilstrekkelig å ta nivå I privatisteksamen i fremmedspråk for å oppfylle 

kravet for generell studiekompetanse. 

Dersom eleven ikke har bestått et fremmedspråk på ungdomsskolen, må hen minimum bestå 

nivå II for å oppfylle kravet for generell studiekompetanse.  

Hvis eleven har bestått fremmedspråk på ungdomsskolen kan fremmedspråk nivå II benyttes 

som et programfag, og nivå III som et fordypningsfag.  

 

Eleven må bestå både skriftlig og muntlig fremmedspråk innenfor samme tilstrekkelige nivå. 

 


