
PRIVATISTKONTORET I OSLO

Viktig informasjon om eksamen våren 2022

Alle henvendelser om muntlig privatisteksamen i fremmedspråk skal skje til skolen din,
ikke til det enkelte eksamenssted.

Før eksamen:

1. Læreplan, eksamensoppgaver, vurder ingsveiledning,
regelverk og oversikt over tillatte hjelpemidler
finner du på http:/ / www.udir.no/ eksamen-og-
prover/ eksamen/ ta-fag-som-pr ivatist/ .

2. Du forplikter deg til å sette deg inn i aktuelle
retningslinjer, hhv ”Retningslinjer for muntlig og
muntlig-praktisk eksamen for privatister i Oslo” som
du finner på vår hjemmeside.

3. Pr ivatistkontoret kan bli nødt til å gjøre endringer i
eksamensplanen din innenfor terminens
eksamensperiode. Ved eventuell endring vil ny
informasjon ligge i VIS og kandidaten vil bli varslet
på SMS.

4. Det er ikke mulig å endre eksamenstidspunkt eller -
sted.

5. Særskilt t ilrettelegging ved eksamen må søkes innen
20. januar. Be om veiledning fra skolen din.

6. Avmeldinger leveres skolen din.

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

8. Mer utfyllende informasjon om eksamen finner du på
vår hjemmeside.

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

Eksamensdagen:

1. Ta med  gyldig legitimasjon:
Pass
Norsk ID-kort
Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
Norsk bankkort med bilde
Forsvarets ID-kort
Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og
Island
Norsk reisebevis for flyktninger
Utlendingspass NB: dette er ikke godkjent hvis
det er utstedt for enkeltreise.

Uten gyldig legitimasjon vil du bli avvist og kan ikke
avlegge eksamen.

2. Sykdom må dokumenteres med legeattest som
leveres skolen din innen 5 dager etter
eksamensdagen.

Etter eksamen:

3. Privatistkontoret gjør karakterene fra muntlig
eksamen i fremmedspråk fortløpende tilgjengelig for
deg i VIS.

4. 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 skr iftlig og signert av klageren eller
den som er gitt skr iftlig fullmakt. Klagen sendes til
Privatistkontoret.
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