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INFORMASJON OM SLUTTEN AV SKOLEÅRET FOR 10. TRINN 
I løpet av mai og juni 2021 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene 

(standpunktkarakterer og karakterer fra muntlig eksamen) som skal stå på ”Vitnemål 

for grunnskolen". I faget musikk, og evt. avlsuttende valgfag, fikk eleven 

standpunktkarakter ved utgangen av 9.trinn. Vitnemålet får eleven på avslutningen 

med foresatte torsdag 17. juni i Nøtterøy kulturhus. Arrangementet der vil følge 

gjeldende smittevernregler. 

Alle elever trekkes ut til én muntlig eksamen.Muntlig eksamen avvikles 2. og 4. juni. 

Eksamen skal måle i hvilken grad eleven har nådd kompetansemålene i læreplanen. 

For å sikre at elevene skal få vist sin kompetanse, skal eksamensformen være 

forutsigbar og kjent.  

OFFENTLIGGJØRING AV KARAKTERER 
Standpunktkarakterer alle fag: 2. juni  
Eksamenskarakter muntlig: rett etter eksamen 
 
Klagerett:  
Ifølge Opplæringsloven § 5-9 har elvene har 10 dagers klagerett fra det 
tidspunktet de har fått opplyst standpunktkarakterer. Det er viktig at klagene kommer 
skriftlig og at de kommer så fort som mulig slik at skolen får behandlet dem før ferien 
starter. 
 

MUNTLIG EKSAMEN 

I grunnskolen har kommunen ved skoleledelsen ansvaret for gjennomføringen av 

muntlig eksamen. 

Eleven skal få vite hvilket fag han eller hun skal opp i 48 timer før eksamen. 

Helgedager og helligdager telles ikke med. Eksamen skal ikke gjennomføres på 

mandager eller dagen etter høytidsdager/helligdager. Eksamen skal gjennomføres på 

dagene tirsdag til fredag.  

 

Forberedelsedelen består av to dager hvorav den første dagen er ment til individuelt 

arbeid hjemme. Den påfølgende dagen, 24 timer før eksamen gjennomføres, er en 

obligatorisk skoledag. Eleven får da tildelt tema/problemstilling og tilbud om 

veiledning på skolen. Eleven kan forberede en presentasjon til eksamen. Eleven skal 
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ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun kan få på selve 

eksamensdagen. 

 

Eksaminasjonen skal vare inntil 30 minutter per elev. 

 

Kunngjøring om muntlig eksamen 

Elevene vil tilhøre enten pulje 1 eller pulje 2. Elever i pulje 1 får opplysning om 

trekkfag mandag 31. mai kl. 09.00 og skal ha eksamen onsdag 2. juni. Elever i pulje 

2 får opplysning om trekkfag onsdag 2. juni og skal ha eksamen fredag 4. juni. 28. 

mai får elevene beskjed om hvilken pulje de tilhører av sin kontaktlærer. 

Det foreligger en egen instruks for avvikling av muntlig eksamen for Færder og 

Tønsberg, som ligger på skolens hjemmeside. 

  
Forberedelsestid og gjennomføring 

På forberedelsesdagene er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Første 

forberedelsesdag skal eleven forberede seg i alle kompetansemålene i faget.  

Andre forberedelsesdag skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor 

elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen med veiledning. Elevene skal etter 

å ha fått tema/problemstilling, forberede en presentasjon og få veiledning til å se 

sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanens kompetansemål for 

faget. Denne forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen gjennomføres.  

Eksamen kan gjennomføres individuelt eller i mindre gruppe (par). Uansett skal 

elevene vurderes individuelt. Faglærer skal drøfte valgmulighetene med eleven. 

Elever må møte opp fysisk til eksamenslokalet for å avlegge muntlig eksamen. 

Normalordningen skal være at begge sensorer er fysisk til stede under eksamen. En 

ekstern sensor kan delta digitalt dersom smitteverntiltak tilsier det. Dersom faglærer 

ikke kan være fysisk tilstede må eksamen avlyses. 

Prøvetiden 

Kom i god tid før prøvestart. Elevene skal møte for registrering senest 20 minutter 

før prøven begynner. Rektor kan pålegge elevene å møte tidligere dersom dette er 

nødvendig av praktiske årsaker. Elever som kommer etter at eksamen har begynt, 

kan bli bortvist, jf. Opplæringsloven § 4-29.  
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Til muntlig eksamen kan eleven legge frem en presentasjon som hun eller han har 

utarbeidet på den andre forberedelsesdagen, samt besvare spørsmål fra andre 

kompetansemål i faget.  

 

Eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det 

betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene 

skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har. En eksamen som bare prøver 

noen kompetansemål, vil altså være i strid med prinsippet i Opplæringsloven § 3-29 

om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.  

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og gjennomføres slik: 

Hver enkelt elev skal umiddelbart få sin karakter. Ved eksaminasjon parvis, vil 

prøvetiden være som per elev, men at begge er inne totalt 60 minutter inklusiv 

vurderingstiden. 

 

Dersom eleven velger å starte eksamen med en egen presentasjon vil den vare ca. 

10 min. Presentasjonsdelen skal inneholde svar på tema/problemstilling gitt av 

faglærer på dag to i forberedelsestiden. Presentasjonen skal ikke leses opp fra et 

ferdigskrevet manus, men fremføres muntlig med utgangspunkt i en 

disposisjon/notater i stikkordsform. En kort Power Point, ark, plakat eller lignende 

utarbeidet på forberedelsesdagen kan brukes for å illustrere og underbygge 

fremføringen, men ikke dominere. Eleven velger selv egen presentasjonsform. De 

tillatte formene må ikke svekke grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven. Ved 

lokalt gitt muntlig eksamen er notatene til eleven fra forberedelsesdelen eneste tillatte 

hjelpemiddel. Dersom eleven bruker PC og det skulle oppstå tekniske problemer, må 

eleven være forberedt; det vil si å ha med papireksemplarer av notatene og være 

forberedt på å kunne gjennomføre sin presentasjon uten tekniske hjelpemidler. 

 

Sensorer 

Det skal alltid være to sensorer. Den ene sensoren skal være ekstern, altså ikke 

jobbe ved skolen der eksamen foregår. Den andre vil være elevens faglærer. 

Faglærer skal i denne rollen både være til stede for eleven og foreta 

utspørringen/eksamineringen sammen med ekstern sensor. Ekstern sensor kan delta 

i eksaminasjonen med utdypende og avklarende spørsmål etter behov.  

Forberedelsedelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, noe som understreker 

betydningen av å bruke elevenes forberedte presentasjon som et utgangspunkt for 
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videre samtale. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen 

eleven viser på selve eksamen. 

Hvis sensor og eksaminator er uenige om hva eleven skal prøves i eller om 

karakteren, er det den eksterne sensoren som bestemmer. 

 

Vurdering 
Elevene skal vurderes individuelt. Eleven skal umiddelbart etter eksaminasjonen få 

sin vurdering med karakter. Vurderingskriteriene skal være forankret i 

kompetansemål i læreplanen for faget. Ekstern sensor skal begrunne karakteren som 

er satt. 

 
 

Klage på eksamensresultatet 
Det kan ikke klages på karakteren eller på sensors vurdering av måloppnåelsen 

eleven har vist, bare på gjennomføringen av prøven, det vil si formelle feil; «[…] som 

kan ha noko å seie for resultatet» (jf. Opplæringsloven §5-10 og §5-11). Formelle feil 

er hvis eksamensinstruksen ikke følges eller hvis det skjer noe uventet, slik at eleven 

ikke får vist hva han/hun kan. 

 

Formelle feil kan for eksempel være:  

• Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens kompetansemål. (Sensor 

skal følge opp dette i tiden mellom oppnevning og eksamen.)  

• Eleven blir bedt om å legge bort notatene.  

• Det har skjedd urimelige avbrudd og forstyrrelser.  

 

Dersom man vil klage, er det rektor som skal motta denne. Rektor henter så inn 

uttalelser fra sensor og eksaminator, og sender disse sammen med egen uttalelse til 

Fylkesmannen i Vestfold. Kopi sendes elev/foresatte.  

 

Dersom eleven får medhold i klagen, skal Fylkesmannen oppheve karakteren og 

eleven få gå opp til ny eksamen med ny sensor (jf. Opplæringsloven § 5-10). Det skal 

trekkes fag på nytt og det kan dermed hende at man ikke kommer opp i samme fag 

igjen. Eleven får melding om faget med samme frist som ved ordinær prøve. 

 

 

Dokumentasjonskrav ved fravær relatert til covid-19 
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Ved symptomer på covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær 
på eksamen med foreldreerklæring.  
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