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Skriftlig eksamen i engelsk, norsk eller matematikk 
Onsdag 9. mai får du vite hvilket fag du har kommer opp i til skriftlig eksamen. Fra og med 9. mai til 

og med 30.mai vil elevene på 10.trinn følge en gruppe ut fra hvilket fag du har kommet opp i. 9. mai 

får du utdelt en plan for denne perioden av faglærer. 

 

Skriftlig eksamen vår 2018 

Eksamen matematikk Onsdag 16. mai 

Forberedelsesdag engelsk Torsdag 24. mai 

Eksamen engelsk Fredag 25. mai 

Forberedelsesdag norsk Mandag 28. mai 

Eksamen norsk hovedmål Tirsdag 29. mai 

Eksamen norsk sidemål Onsdag 30. mai 

 

Tilrettelegging ved eksamen 
Noen trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempler kan være 
lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten. Du kan få tilrettelagt eksamen selv om du ikke har 
vedtak om spesialundervisning. Tilretteleggingen må ikke gå ut over det som skal prøves.  
 

Hvordan få tilrettelagt eksamen? 
 Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor/Sigrun. Dersom årsaken er allergi, 

legges det ved en legeerklæring 

 Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette 

 

Selve eksamensdagen 
 Oppmøte kl 8.15 for registrering hos Sigrun i 10. trinnsgangen. Det vil bli servert enkel 

frokost 

 Eksamen varer fra kl 9.00-14.00 (fem klokketimer) 

https://jordal.osloskolen.no/
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 Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men 

før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden 

 Pass på at du bare bruker kandidatnummeret i eksamensbesvarelsen. Du skal ikke oppgi 

navnet ditt eller navnet på skolen din i besvarelsen 

 Når du leverer besvarelsen din, kan du registrere e-posten din og mobilnummeret ditt. Da får 

du besvarelsen på e-post og passord på sms dagen etter eksamen 

 

Hjelpemidler 

Eksamen i matematikk:  
 Del 1: Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler 

 Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre 

muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. 

Eksamen i norsk og engelsk: Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat 

og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Oversettelsesprogrammer er ikke 

tillatt. 

Nettressurser du kan bruke på eksamensdagen (unntatt del 1 i matematikk): 

 

I tillegg kan du bruke Clarify og CD-ORD.  

Fusk til eksamen 
Det er fusk å kommunisere med andre. Det er også fusk å bruke oversettelsesprogrammer i norsk og 

engelsk. På del 1 av matematikkeksamen er det fusk å bruke andre hjelpemidler enn skrivesaker, 

passer, linjal og vinkelmåler. 

https://jordal.osloskolen.no/
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Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk til eksamen 
 Du får eksamen i faget annullert 

 Du mister standpunktkarakteren i faget 

 

Bruk av kilder 
Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte: 

 Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur 

 Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og 

nedlastningsdato 

Konsekvenser ved feil kildebruk 
Hvis du i stor grad benytter klipp og lim fra andre tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle 

kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått. 

 

Klage på skriftlig eksamen 
Kontakt faglærer dersom du ønsker å klage på eksamenskarakteren, så ser vi på det sammen. 

Klagefrist er 10 dager fra karakteren ble publisert. 

 

https://jordal.osloskolen.no/

