
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Kuben videregående skole 

 

Særskilt tilrettelegging av eksamen 

Elever med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke skolen om dette  ref. 

Forskrift til opplæringsloven §3-32. Tilrettelegging for elever på prøver og ved andre 

vurderingssituasjoner inngår i tilpasset opplæring. Det er faglærer evt. i samråd med 

kontaktlærer/rådgiver som tar en beslutning om tilrettelegging basert på elevenes behov på 

andre prøver enn eksamen.  

Det anbefales å søke så tidlig som mulig om tilrettelegging, innen 15. september på høsten og 

1. februar for våren.  

 

Hvem kan søke? 
Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, 

skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette. Du kan ikke søke om tilrettelegging 

på grunn av manglende norskkunnskaper. 

 

Du må dokumentere behovet 
Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans (for eksempel av fastlegen din 

dersom det gjelder medisinske forhold, og logoped eller PPT om det gjelder lese- og 

skrivevansker). Dokumentajonen må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. 

Dokumentasjonen laster du opp sammen med søknaden i VIS eller den kan leveres til rågiver 

eller eksamenskontoret på Kuben. Ta kontakt med rådgiver tidlig i skoleåret/semesteret hvis 

du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. 

 

Hva kan du søke om? 
Du kan søke om ulike typer tilrettelegging. Eksamensformen er fastsatt i læreplanen for faget. 

Det er ikke mulig å endre eksamensform i norsk, språkfag eller fag med muntlig-praktisk 

eksamen. 

 

Eksempler på tilrettelegging ved skriftlig eksamen: 

• Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter utvidet tid og på 4-timers 

eksamen er det 45 minutter. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden 

forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2 

• Opplesning av eksamensoppgaven  

• Skrivehjelp 

• Eget rom 

• Du kan bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin i fag der alle 

hjelpemidler er tillatt. Du behøver ikke søke om dette. Du må ha alle programmer 

lokalt lagret på din datamaskin. Ta kontakt med IKT for hjelp. 

 



Eksempler på tilrettelegging ved muntlig, muntlig-praktisk eksamen: 

• Utvidet tid: 10 minutter ekstra i forberedelsestiden på eksamensdagen 

• Opplesning av eksamensoppgaven 

 

 

Slik søker du 
 

1. Logg deg inn i VIS (Visma InSchool) 

2. Gå til Mine søknader og Særskilt tilrettelegging av eksamen 

3. Velg Handlinger og Søknad om tilrettelegging 

 

 

Du vil se status på din tilrettelegging i VIS. Tilretteleggingen er kun på eksamen. Hvis du 

trenger tilrettelegging ved andre vurderingssituasjoner som ikke er eksamen, må du snakke 

med lærer, kontaktlærer eller rådgiver.  

 

Hvis du bytter skole må du søke på nytt ved den nye skolen. Skal du ta privatisteksamen må du 

søke om dette via dere nettside. Vær oppmerksom på at det kan være andre søknadsfrister. 


