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FØR EKSAMEN  
 
Smitteforebyggende tiltak  

Spesielt for privatister:
• Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.

• Hold avstand til andre privatister på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.

• Unngå håndhilsning og klemming.

• Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre privatister. 

• Minner om gode håndvaskerutiner og hostehygiene

• Legg igjen smykker, klokker og ringer hjemme.

God hygiene:
• Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.  
 Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.  
 Alternativt bruke hånddesinfeksjon.

• Privatisten skal vaske hender/desinfisere hender:
 - når man kommer til eksamensstedet.
 - etter hosting/nysing.
 - etter toalettbesøk.
 - privatister som ønsker, kan ta med antibac og engangshansker til eget bruk.

•  Hostehygiene:
 - Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig,  
 anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 - Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Renhold
Smittevernet blir ivaretatt i eksamenslokalet etter plan for forsterket renhold.
 



Privatister som ikke kan møte til eksamen

Privatister med luftveissymptomer:
Privatister skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte  
til eksamen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Privatister som har bekreftet covid-19:
Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i  
isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 
Privatister som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med  
bekreftet covid-19:
Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i  
karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
Privatister som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. 

Privatister som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på  
utsatt eksamen.

Privatister kan møte på eksamen:

• Når de ikke har symptomer på sykdom.

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan privatister møte opp dersom de har vært  

 symptomfrie i ett døgn.

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet  
 covid-19, kan kandidaten og den ansatte møte til eksamen og på jobb som  
 normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer.

• Privatister med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende  
 nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på eksamen.

 - Privatister som har dokumentert allergi, anbefales å ta med denne, som de   
 viser frem samtidig som de viser frem legitimasjon.

http://www.fhi.no
http://www.fhi.no


Spesielt for idrettsfag og kroppsøving

Denne eksamensperioden skal eksamen gjennomføres individuelt og ikke  
organisert i grupper. Privatister har heller ikke tilgang til garderober/garderobeanlegg 
i forbindelse med gjennomføring av eksamen.

Oppmøte  
Du skal vaske hendene med såpe eller desinfeksjon med en gang du kommer inn i skolen. 
Du kan ikke ha med deg venner eller familie inn på skolen.  
 
Håndsprit er tilgjengelig dersom det ikke er vask på eksamensrommet.   
Privatist får utdelt engangshansker på eksamensrommet ved muntlig, muntlig-praktisk 
og praktisk eksamen.
  
Muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen
Finn ut hvor du skal møte når du ankommer eksamensskolen, og gå direkte til anvist  
ventesone. Du skal registreres av sensor. Du skal ikke levere legitimasjon til sensor, 
men holde den synlig for kontroll.  

Pass på å holde minst to meter avstand fra hverandre. I korte perioder, inntil 15 minutter, 
kan avstanden være én meter. Privatister som har dokumentasjon på allergi, anbefales å 
ta med denne, og vise den frem samtidig som de viser frem legitimasjon.
   

UNDER EKSAMEN  
 
Muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen

Du skal vaskene hendene når du kommer inn i eksamensrommet.  
Håndsprit er tilgjengelig dersom det ikke er vask på eksamensrommet.  
 
Fag med krav om fordypning 
Du legger listen på merket pult. Listen skal ikke leveres til sensor. Dersom listen består  
av flere sider, må utskriften være ensidig. Sensor skal ha mulighet til å lese teksten på 
papiret, uten å måtte ta i det.
  
Praktisk innslag 
Hansker skal brukes av sensor og deg når det utføres praktisk innslag.  
Avstand mellom privatist og sensor skal være minimum en meter.
 
Sensor skal så langt det er mulig rengjøre benyttet utstyr mellom hver privatist.    
 
Eksamensoppgaven og stemplet ark 
Skal ikke leveres inn til sensor, leveres i en eske som står på eksamensrommet. 



Praktisk eksamen

For praktisk eksamen gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. 
Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta 
smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges under 
eksamen. 

Eksamen som innebærer tett kontakt
Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m.  
For disse er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. 
For helsefagene henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.
Bransjestandard frisør og hudpleie.
Bransjestandard helsefag.

Restaurant- og matfag
Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, men eksamen må 
gjennomføres i tråd med mattilsynets retningslinjer: koronasmitte og matlaging
  

ETTER EKSAMEN  
Vask hendene eller desinfiser hendene når du har forlatt eksamensrommet.  
Forlat skolen så raskt som mulig uten å oppsøke andre privatister.

http://Bransjestandard frisør og hudpleie.
http://Bransjestandard helsefag.
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/kan_man_spre_koronasmitte_ved_profesjonell_matlaging.38073



