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TIL DEG SOM ER OPPMELDT AV SKOLEN DIN TIL PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2023, 

OG SKAL GJENNOMFØRE EKSAMEN GJENNOM PRIVATISTKONTORET I OSLO. 

1. Sjekk at du har gyldig legitimasjon – og ha den med på eksamensdagen! Privatistkontoret godtar 

ikke kopi av legitimasjon, digital legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig 

legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen. Hvis du ikke har gyldig legitimasjon, må du ta 

kontakt med skolen din senest 15. februar. Gyldig legitimasjon på eksamen er:  

 

2. Når og hvor er eksamen?  

Eksamenstid- og sted publiseres på privatist.inschool.visma.no innen 25. mars. Gå til "mine eksamener" og 

klikk på faget for å se eksamensinformasjonen. Det er ikke mulig å endre eksamenstidspunkt eller -sted. Ta 

kontakt med skolen din dersom du ikke har mottatt eksamensinformasjon i Privatistportalen innen 25. mars. 

 

3. Forbered deg til eksamen 

Du må lese "Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Oslo" (ligger på Privatistkontorets nettside).  

Læreplan, tidligere eksamensoppgaver, vurderingsveiledning, regelverk og oversikt over tillatte hjelpemidler 

finner du på www.udir.no. 

 

4. Informasjon om muntlig eksamen 

 

5. Informasjon om skriftlig eksamen 

1. Ta med gyldig legitimasjon, datamaskin, nødvendige 

hjelpemidler og skrivesaker til eksamen 

2. Sett deg inn i "Retningslinjer for skriftlig 

privatisteksamen i Oslo". 

3. Du må klargjøre din datamaskin før eksamen, les 

derfor "Retningslinjer for bruk av datamaskin" 

4. På kandidat.udir.no finner du viktig informasjon om 

eksamen i hver fagkode, og bruk av utstyr. 

5. Privatistkontoret i Oslo tillater ikke bruk av 

Bluetooth eller annen trådløs tilkobling av 

eksternt utstyr. 

6. Hvis du skal ha skriftlig eksamen i fremmedspråk 

må du i en del fag installere tastatur for det 

språket du skal ta eksamen i på datamaskinen din. 

Du bør øve på å skrive språket på datamaskinen 

før eksamen. Du kan ha med ekstra tastatur, men 

det må kobles til din datamaskin med ledning. 

• Pass 

• Norsk ID-kort 

• Norsk førerkort utstedt etter 

01.01.1998 

• Norsk bankkort med bilde 

• Norsk oppholdskort 

• Forsvarets ID-kort  

• ID-kort fra EØS- og EFTA-stater 

• Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island 

• Norsk reisebevis for flyktninger  

• Norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det 

er utstedt for enkeltreise 

1. Ta med gyldig legitimasjon, nødvendige 

hjelpemidler og skrivesaker til eksamen.  

2. Sett deg inn i "Retningslinjer for gjennomføring 

av muntlig og muntlig-praktisk eksamen for 

privatister i Oslo".  

3. Det er 30 minutter individuell forberedelsestid, 

og alle hjelpemidler er tillatt. Du kan ikke forlate 

forberedelsesrommet i forberedelsestiden. 

4. Din eksamenstid er inntil 30 minutter (muntlig) 

og inntil 45 minutter (muntlig-praktisk). Det kan 

ta opptil 4 timer før alle kandidatene på partiet 

du er satt opp på er ferdig eksaminert. 

5. Du kan kun bruke notater fra forberedelsedelen 

under eksamineringen. Direkte opplesing fra 

notatene kan innvirke negativt 

6. Du kan bli spurt i alle kompetansemålene fra 

læreplanen i faget, også de som ikke omfattes av 

oppgaven i forberedelsedelen. 

7. Du får karakteren din rett etter eksaminasjonen. 

8. Du skal ikke sende inn pensumlister eller leselister.  

9. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg lærebøker. 

Privatistkontoret kan ikke gi forslag til lærestoff. 
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6. Særskilt tilrettelagt eksamen 

Hvis du har behov for tilrettelegging på privatisteksamen, kan du søke om det. Søknadsfrist er 1. februar.  

Du må dokumentere behovet. Be om veiledning av skolen din.  

Informasjon og søknadsskjema finner du på Privatistkontoret hjemmeside:  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/sarskilt-tilrettelegging-av-

privatisteksamen/.  

 

 

7. Sykdom på eksamensdagen 

Ved sykdom på eksamensdagen kan du ha rett til utsatt eksamen neste semester. Dokumentasjon for 

fraværet må leveres til skolen din senest 5 virkedager fra eksamenstidspunktet. Privatistkontoret viser til 

§ 3-32 i forskrift til opplæringslova:  

 Eleven eller privatisten må leggje fram dokumentasjon på at han eller ho var hindra frå å møte til 

eksamen, at hindringa var uføreseieleg og at han eller ho ikkje kan lastast for hindringa. 

 

 

8. Hvordan kommer jeg meg til eksamenslokalet?  

Se www.ruter.no for informasjon om transport til eksamenssted.  

 

 

9. Etter eksamen 

Privatistkontoret gjør karakterene fra muntlig eksamen fortløpende tilgjengelig for deg i Privatistportalen. 

Resultat av skriftlig sensur er klart 22. juni 2023. 

  

Klagefristen for muntlig eksamen er 10 dager fra du ble kjent med eller burde ha gjort deg kjent med 

karakteren. Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil ved eksamensgjennomføringen. Alle 

klager må være skriftlig og signert av deg eller den som er gitt skriftlig fullmakt. Klagen sendes til 

Privatistkontoret.  

Klage på skriftlig karakter må registreres i Privatistportalen innen 10 dager etter sensur.   

 

 

10. Hvor finner jeg mer informasjon om privatisteksamen?  

Mer om privatisteksamen i Oslo finner du på Privatistkontorets nettsider: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/  

 

 

Hvis du har spørsmål som du ikke finner svaret på, ta kontakt med skolen din. 
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