
EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMENSGJENNOMFØRING 

HØSTEN 2020 
 

Oppmøte   

Senest kl. 08:30. Husk å medbringe gyldig legitimasjon med bilde og fødselsnummer til eksamen. 
Legitimasjon skal fremvises og godkjennes, og kandidaten skal kvittere på kandidatlisten før eksamen 
påbegynnes. Husk pc og lader, samt utskriftskort. Elever er selv ansvarlige for at de har nødvendige 
og fungerende hjelpemidler tilgjengelig ved oppstart av eksamen. Elever som har glemt pc eller lader, 
får ikke lånt dette av skolen. 

 

• Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått (ikke bare med avslått 
lyd eller i flymodus) og legges bort på anvist sted.  
Brudd på dette kan føre til annullering av eksamen. 

 

Eksamensstart  

Kl. 09:00. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate 
eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden.  

  

Gyldig fravær 

Sykdom eller annen uforutsett hindring. 
Skolen skal varsles umiddelbart og fraværet dokumenteres snarest. 

 

Ugyldig fravær  

Manglende oppmøte til eksamen uten gyldig dokumentasjon. Kandidater som møter kl. 10:00 eller 
senere, får ikke gjennomføre eksamen.  

 

Rom og plassering  

Det er lagt ut bordlapp med navn, fag og kandidatnummer på bordet du skal bruke. Sjekk at angitt fag 
og fagkode stemmer. 
 

Kontakt   

Det er ikke lov å kommunisere med andre.   
Brudd på dette kan føre til annullering av eksamen. Kandidater som hindrer eller forstyrrer 
gjennomføringen av eksamen, kan bortvises.  

 

Hjelpemidler 

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjonsutstyr. Det er unntak for enkelte fag hvor den 
første delen av eksamen er uten hjelpemidler.  
Ved eksamen er det bare lov til å koble til og bruke spesifikt angitt eksamensnettverk som 
skolen administrerer. Annen bruk av internett enn angitt åpne nettverksressurser (se egen 
oversikt) er IKKE lov. Det er ikke anledning til å låne hjelpemidler av andre kandidater under 
eksamensgjennomføringen. Dersom man har dokumenter på minnepenn som skal benyttes til 
eksamensgjennomføringen, må disse lastes over på datamaskinen før eksamensstart kl. 09:00. Det er 
ikke tillatt å ha minnepenn i PC-en under selve gjennomføringen. Brudd på bestemmelsene under 
«Hjelpemidler» kan føre til annullering av eksamen.  
 



 

Tid   

Eksamenstida er angitt i oppgaven. Merk at flere eksamener har en del 1 og en del 2 med forskjellig 
tidsbruk tilknyttet de ulike delene. 
 

Tilrettelegging  

Vedtak om særskilt tilrettelegging må være gjort for inneværende skoleår. Dette gjelder: 

• Utvidet tid (ved eksamener som har del 1 og del 2 vil den utvidede tiden fordeles på de ulike 
delene) 

• Spesielle hjelpemidler 

• Andre særskilte tiltak 
 

Innlevering 

Eksamen skal leveres digitalt, med unntak av noen fag og deler av disse. Digitale filer som skal 
leveres i matematikk må konverteres til tekstdokument eller PDF. Du vil få utdelt brukernavn og 
passord tilknyttet eksamensgjennomføringen. Ev. utskrift gjennomføres med utskriftskort eller 
pålogging med brukernavn/passord.  

Ved bruk av papir 

Du skal bare bruke papir som skolen legger frem til deg. Alt papir som er lagt ut skal leveres inn, dette 
gjelder også oppgaven. Ingen ark skal rives i stykker. Bruk blå eller svart penn ved innføring på 
papir. Alle innføringsark skal merkes med fag, fagkode, kandidatnummer og dato. 
Husk at du ikke skal skrive navnet ditt i besvarelsen din. 

 

I lokalet   

Rekk opp hånda dersom du ønsker å få kontakt med en av vaktene.  
Dette gjelder for eksempel dersom du: 

• Har spørsmål 

• Trenger mer papir eller annet utstyr 

• Har sendt noe til skriver som skal hentes 

• Skal på toalettet 

• Ønsker å gå ut for å få frisk luft 

• Skal levere besvarelsen. Vakta gir beskjed når du kan forlate lokalet. 
 
 
 
 
 
Eksamensansvarlig ved Thora Storm videregående skole 


