
 
 

 

 

Halv- og heldagsprøver i nettskolen våren 

2021 

 

Nettskolen gjennomfører halv- og heldagsprøver 

torsdag 22. april. 

Alternativ dato ved sykdom/for elever som har to 

nettskolefag: onsdag 28. april.  
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Samling for elever med nettundervisning i 

spansk nivå III og tysk nivå III 

 

 

Elever med nettundervisning i spansk nivå III og 

tysk nivå III skal ha samling: 

 

Onsdag 10. mars kl. 08.00 – 15.30 

Torsdag 20. mai kl. 08.00 – 15.30 

 

Samlingene erstatter ekskursjon til Spania og 

Tyskland. 

 

Elevene skal ikke ha fravær for annen 

undervisning som de skulle ha deltatt i disse 

dagene. 
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Eksamen våren 2021 

 

Mandag 8. februar offentliggjorde regjeringen 

følgende beslutninger angående vårens eksamen: 

 

• Alle skriftlige eksamener avlyses for elever. 

• Alle muntlig-praktiske og praktiske 

eksamener avlyses for elever. 

- Dette gjelder også tverrfaglig praktisk 

eksamen på vg2 yrkesfag. 

• Lokalt gitt muntlig eksamen for VG3 

gjennomføres. 

- For idrettselevene betyr det at både 3ID og 

4ID kan bli trukket ut til muntlig eksamen til 

våren. 

• Privatister og elever med behov for eksamen 

for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal 

ha eksamen. 

• Elever med rett til ny, utsatt og særskilt 

eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen 

sammen med privatistene. 

• Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er 

muntlig eksamen i settes i uke 23. 

• Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig 

eksamen, settes i uke 22. 
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HEIMDAL DELTOK I 

SPRÅKKONKURRANSE 

 

Flere elever fra skolen deltok i International 

Language Competition denne uka. Heimdal 

deltok i tysk, spansk, spansk som morsmål og 

engelsk. Her ser vi elever i Internasjonal engelsk 

svare på spørsmål om språk, geografi og historie. 

Elevene fikk 30 minutter til å svare på 60 

spørsmål. Den beste gruppa kan gå videre til 

finalen, hvor man kan vinne 6000 kroner og 

andre premier. Onsdag neste uke skal Charles 

Yvhonne Barro delta i en annen 

språkkonkurranse, nemlig finalen i NM i 

engelsk. Denne vil foregå digitalt.  
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