
DETALJERT OVERSIKT – PLAN FOR 10. KLASSEN VÅREN 2019 

Oversikten under blir tydeligere når klassene vet hvilket fag de kommer opp i til skriftlig 

eksamen, men alle klassene får en dag fri i eksamensperioden. 

Dato Eksamen  

14.05  Opplysning om skriftlig trekkfag Kl. 09.00 

15.05 Forberedelsesdag matematikk Klasse(r) som kommer opp i matematikk. 
Ordinær undervisning øvrige klasser 

16.05 Eksamen i matematikk Klasse(r) som kommer opp i matematikk. 
Ordinær undervisning øvrige klasser 

17.05 17. mai tog – fri  Klassene går i tog 

20.05 Forberedelsesdag norsk Klasse(r) som kommer opp i norsk. Ordinær 
undervisning øvrige klasser 

21.05 Eksamen norsk hovedmål Klasse(r) som kommer opp i norsk. Fri for en 
klasse som kommer opp i engelsk, ordinær 
undervisning for de andre 

22.05 Eksamen norsk sidemål Klasse(r) som kommer opp i norsk. Fri for en 
klasse som kommer opp i engelsk, ordinær 
undervisning for de andre 

23.05 Forberedelsesdag engelsk Klasse(r) som kommer opp i engelsk. Ordinær 
undervisning øvrige klasser 

24.05 Eksamen i engelsk Klasse(r) som kommer opp i engelsk. Fri øvrige 
klasser 

27.05 Ordinær undervisning 

28.05 Ordinær undervisning til 12.00 (lærere møter nye elever og foresatte på 8. trinn) 

29.05 Ordinær undervisning. Offentliggjøring standpunktkarakterer 

30.05 Kr. Himmelfart Ingen undervisning 

31.05 Fridag  Ingen undervisning 

03.06 Kunngjøring muntlig fag pulje 1 Elever med eksamen 05.06 
Elever i pulje 2 fri 

04.06 Temakunngjøring pulje 1 + 
forberedelsesdag 

Elever med eksamen 05.06 
Elever i pulje 2 fri 

05.06 Muntlig eksamen pulje 1  

05.06 Kunngjøring muntlig fag pulje 2 Elever med eksamen 07.06 

06.06 Temakunngjøring pulje 2 + 
forberedelsesdag 

Elever med eksamen 07.06 
Elever i pulje 1 fri 

07.06 Muntlig eksamen pulje 2 Elever i pulje 1 fri 

10.06 2. pinsedag Ingen undervisning 

11.06 Ungt entreprenørskap Aktuelle klasser 

12.06 Ungt entreprenørskap Aktuelle klasser 

12.06 Frist for klage på standpunktkarakter 

13.06 Filmprosjekt  

13.06 Sensoroppdrag Tønsberg for en del av skolens lærere 

14.06 Filmprosjekt  

14.06 Sensoroppdrag Tønsberg for en del av skolens lærere 

17.06 Filmprosjekt – fremvisning 
Skoleball NVG 

18.06 Rydding  

19.06  Vitnemålsutdeling Nøtterøy kulturhus kl. 18.00 



 

Fellessensur:17.06, 18.06, 19.06 

Fridager i mai/juni: 01.05, 17.05, 30.05, 31.05, 10.06. Siste skoledag 20.06. Uke 24/25: filmprosjekt 

• Hva er fusk? 

Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som 

har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike 

regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen. 

Hva er konsekvensene av fusk til eksamen? 

Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er: 

o Eleven kan få eksamen i faget annullert. 

o Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget. 

o Elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter. 

Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen. 

Hva er plagiat? 

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å 

bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene 

og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven. 

Hva er konsekvens av plagiat til eksamen? 

Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til laveste karakter. 

• Noen elever 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 eller oppgaven på tegnspråk eller punktskrift.  

Hvordan få tilrettelagt eksamen? 

o Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor.  

o Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. 

Det er ikke noe krav om at eleven får spesialundervisning, men rektor kan be om en uttalelse fra en sakkyndig instans.  

Tilretteleggingen må ikke gå ut over hva som skal prøves  

Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at 

eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i 

kompetansemålene i læreplanene. 

Gjennomføring av eksamen 

• IKT-basert eksamen gjennomføres i alle fag unntatt matematikk. Alle skolene vil få tilsendt eksamensoppgaver i papir til de kodene de 
har påmeldte kandidater. 

IKT-basert eksamen gjennomføres ved at 

o eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no27, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer 
på oppgaven og leverer 

https://pgsa.udir.no/


o eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater 
lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra  

o sensor finner eksamenssvaret i PAS, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved 
fellessensur 

Identifisering av elevene 

Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til og gjennomfører eksamen. Elever og kandidater som ikke er 

kjente for skolen fra før, må legitimere seg før eksamen starter.  

Overvåkning av eksamen 

For å sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogrammet ikke benyttes, må den enkelte skole selv 

vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen. Enkelte skoler benytter for eksempel et digitalt loggesystem der alle 

bevegelser på pc-en blir loggført. Andre skoler satser på manuelt vakthold i eksamenslokalet. Det er skolens ansvar å sikre 

gjennomføringen av eksamen i tråd med regelverket. 

 


