Eksamen våren 2021 for privatister
Praktisk informasjon om skriftlig og muntlig eksamen
25. mars 2021

Hvorfor dette møtet?
• Gi informasjon om viktige praktiske forhold
• Vise 5 viktige nettsider med nødvendig informasjon
• Bidra til at du bruker tiden mer effektivt i forberedelsene til
eksamen
• Gjøre deg tryggere på selve eksamenssituasjonen
• Et startskudd for å intensivere forberedelsen

Innhold
•
•
•
•
•
•

Eksamensskolens ansvar
Dine rettigheter og plikter som privatist
Hvor finner du informasjon?
Praktisk om eksamen
Smittevern
Hvordan bør du forberede deg til eksamen?
• Spør en fagperson

Eksamensskolen sitt ansvar
• Ta imot påmeldinger til eksamen
• Sette opp datoer for muntlig eksamen
• Skaffe sensorer og gjennomføre muntlig eksamen i samsvar
med Troms og Finnmark fylkes retningslinjer
• Gjennomføre skriftlig eksamen i samsvar med nasjonale
retningslinjer
• Administrere klagebehandlingen (men ikke fatte vedtak)
• Skrive ut kompetansebevis (og ev. vitnemål)
• Ha gode rutiner for å hindre smittespredning

Dine rettigheter og plikter (hovedpunkter)
•

Du plikter å

•

Du har rett til å

•

Sette deg inn i regler og retningslinjer for
eksamen

•

Bli behandlet rettferdig og i samsvar med
gjeldende retningslinjer for eksamen

•

Følge regler og retningslinjer for eksamen

•

Få begrunnelse for karakteren på muntlig
eksamen

•

Selv skaffe og ha med nødvendig materiell for
å gjennomføre eksamen

•

Få tilrettelagt eksamen dersom du har behov
for det og kan vise til sakkyndig vurdering –

•

Finne ut når du har eksamen

•

•

Møte presis til oppsatt tidspunkt

Klage på karakteren på skriftlig eksamen
dersom du mener den er vurdert feil (klagefrist
10 dager)

•

Sjekke eksamenskarakteren på privatistweb.no

•

•

Følge rutiner for å begrense smittespredning

Klage på formell feil på muntlig og/eller skriftlig
eksamen dersom du mener eksamensskolen
ikke har fulgt retningslinjene (klagefrist: 10
dager)

Hvor finner du informasjon?
1. Retningslinjer for eksamen – Tffk.no
https://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok03466.pdf

2. Leselister, rammeplaner og eksamensveiledning (til muntlig) – Tffk.no
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/privatisteksamen-vest/for-eksamen/

3. Kompetansemålene i læreplanen – Udir.no

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?fltypefiltermulti=Kunnskapsl%C3%B8ftet%202006

4. Skriftlig: Eksamensveiledninger og eksamensoppgaver – Udir.no
https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html

5. Informasjon om oppmøtetid og karakter – Privatistweb.no
https://www.privatistweb.no

Praktisk om skriftlig eksamen
Oppmøte og varighet
•
•

Alle eksamener varer i 5 timer
Oppmøte i eksamenslokale kl. 8.15. Eksamen starter 9.00

Hjelpemidler
•
•
•
•

Se i eksamensveiledningen for ditt fag
Alle hjelpemidler betyr alt unntatt kommunikasjon og
oversettelsesprogrammer i språkfag
Politikk og menneskerettigheter og Internasjonal
engelsk har åpent internett under eksamen –
kommunikasjon er likevel ikke tillatt
Realfag og Samfunnsøkonomi 2 har todelt eksamen:
Først uten hjelpemidler, deretter med alle
hjelpemidler.

Bruk hjelpemidlene godt og riktig
•
•

GeoGebra i matematikk er obligatorisk
God kildehenvisning og riktig bruk av hjelpemidlene er
avgjørende

Fag med forberedelsesdag
•
•
•
•
•

Se i eksamensveiledningen for ditt fag
Forberedelsesdagen er dagen før eksamen
Forberedelsesdelen kan lastes ned fra udir.no eller
hentes på Heggen vgs.
Sjekk om du har en annen eksamen på
forberedelsesdagen
Fag som har forberedelsesdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelsk Vg1
Økonomi og Ledelse
Økonomistyring
Psykologi 2
Historie og Filosofi 2
Norsk, kort botid
Rettslære 2
Markedsføring og ledelse 2
Sosialkunnskap
Geofag 2
Informasjonsteknologi 2
Politikk og menneskerettigheter
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Musikk i perspektiv 1 og 2
Teater i perspektiv 1 og 2
Musikk fordypning 2

Praktisk om muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Oppmøte og varighet
•
•
•

Eksamen starter normalt kl 17.00 Alle må møte 16.45 –
kanskje må du vente noen timer før det blir din tur. Ta
med matpakke?
Muntlig eksamen har 30 minutter forberedelse og inntil
30 minutter eksaminasjon
Muntlig-praktisk eksamen har 45 minutter forberedelse
og inntil 45 minutter eksaminasjon

Forberedelser
•
•
•

Du må være kjent med kompetansemålene i faget. Det
er de du blir testet i – ikke innholdet i læreboka du har
brukt.
På Tffk.no finner du rammeverk og i noen fag
leselister. Disse må du være kjent med og bruke aktivt
i forberedelsene dine.
Du står fritt til å bruke den litteraturen du vil. Lærebok
og læremidler må du skaffe selv

Forberedelsestid og bruk av hjelpemidler
•
•

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du får
utdelt notatark du kan skrive på når du forbereder deg
Du kan ta med notater fra forberedelsen inn til
eksaminasjonen

Eksaminasjonen
•
•
•

Det er ikke lenger obligatorisk å starte med en 10
minutter lang presentasjon. Dette er nå blitt valgfritt
Resten av eksaminasjonen blir du spurt om emner
relatert til det du har forberedt og/eller andre deler av
læreplanen
Hjelpemidler: Notater fra forberedelsen, grafer, bilder,
lovverk eller liknende.

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK
•

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke møte på eksamen eller på jobb
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
•

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt,
forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og
muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
Veileder om smittevern for privatisteksamen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/

Rutiner for smittevern
•
•
•

Hold deg hjemme hvis du er syk
Vask/sprit hendene ved ankomst
Hold avstand til enhver tid – minst 1 m (NB! Kan bli endret til 2 m)

•

Arbeidspulter og stoler du bruker i løpet av eksamen og mens du venter
på eksamen blir rengjort før og etter bruk

•

Forlat lokalet umiddelbart etter at eksamen er gjennomført

•

Les: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/

Hvordan forberede seg på best mulig måte?
• Til muntlig eksamen
• Spør eksaminatorer/sensorer
• For muntlige eksamener i
språkfag og samfunnsfag: Rolf
Breimo
• For Muntlig-Praktiske eksamener
i realfag: Karl-Erik Holm

Spørsmål

