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Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

 
 

INFORMASJON OM EKSAMEN, SLUTTVURDERING OG FRAVÆR VÅREN 2022. 
 

Eksamen: 
 

Sentral gitt skriftlig eksamen 
Alle elever skal trekkes ut til en skriftlig eksamen ved slutten av opplæringen på 10. trinn. På 
eksamen i skriftlig vil det bli trukket mellom fagene norsk og norsk sidemål, matematikk og 
engelsk. 
 
Lokalt gitt muntlig eksamen 
Elevene på 10.trinn vil også bli trukket ut til en lokal gitt muntlig eksamen i begynnelsen på 
juni måned 2022. Det vil bli trukket mellom fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, 
samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk som fransk, spansk eller tysk eventuelt norsk 
fordypning. 
 
Tidsplan for eksamen 
Det er utarbeidet en tidsplan for sentral gitt skriftlig og lokal gitt muntlig eksamen som eget 
vedlegg. 
 
Eksamensreglement 
Det utarbeidede eksamensreglementet for gjennomføringen av eksamen finner dere på 
skolens hjemmesiden. Vi gjør oppmerksom på at elever og foresatte må gjøre seg kjent med 
reglementet da brudd på eksamensreglementet kan før til annulering av eksamen og fare for 
å miste standpunktkarakter i faget. 
 
Fritak fra eksamen 
Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke 
delta på eksamen. Unntak er elever som kommer opp i norsk, og som har fritak for vurdering 
med karakter i norsk sidemål. De skal gjennomføre to eksamener i hovedmålet. 
 
Rektor kan etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger 
tungtveiende årsaker. 
 

  
Til foresatte på 10.trinn   

 Elverum ungdomsskole 

 Dato: 13. september 2021 
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Særskilt tilrettelegging 
Forskrift til opplæringsloven § 3-29 åpner for at elever med behov for særskilt tilrettelegging 
av eksamen skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut 
fra målene i læreplanene. 
Eksempler kan være lengre tid, hvilerom, få lydfil med oppgaveteksten eller oppgaven 
på tegnspråk/punktskrift. 
 
Tilretteleggingen må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for 
problemene eleven har. Blant annet kan tilrettelegging innebære at eleven får forlenget tid 
på grunn av astma og allergi, eller på grunn av fysiske plager. Elever med spesifikke lese- og 
skrivevansker har en tilsvarende rett. 
 
Rektor vil etter søknad fra elev/foresatte avgjøre hvilken tilrettelegging som er nødvendig. 
Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykolog, logoped, PPtjeneste) må legges ved 
søknaden. Den sakkyndig uttalelsen må spesifikt anbefale innholdet i tilretteleggingen. 
Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. 
 
Frist for å søke tilrettelegging 
Frist for å søke om særskilt tilrettelegging er så snart som mulig og innen den 15. april 2022. 
Søknaden søkes digitalt på skolens hjemmeside under Eksamen (følgende link: 
https://skjema.elverum.kommune.no/sd/skjema/EK0225/). Eller fylle ut manuelt skjema, 
som ligger på skolens hjemmeside. Det leveres til kontaktlærer eller kontoret på skolen. 
 
Sykdom under eksamen 
Elever som er eller blir syk på eksamensdagen må informere Elverum ungdomsskole 
v/kontoret om dette på telefon 62 43 39 60 senest kl. 08:30 på eksamensdagen. 
Legeerklæring må leveres samme dag. 
 
Mer informasjon om eksamen blir lagt ut på skolens hjemmeside 
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/elverum-ungdomsskole og 
www.udir.no. 
 

Vurdering/vitnemål 
 

Sluttvurdering/vitnemål 
Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæring i fag. Sluttvurderinger i grunnskolen er standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer, som føres på vitnemålet. 
 

https://skjema.elverum.kommune.no/sd/skjema/EK0225/
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/elverum-ungdomsskole
http://www.udir.no/


 

3 
 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Standpunktkarakteren baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser 
kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha blitt gjort kjent med hva det er lagt vekt på i 
fastsettingen av standpunktskarakteren. 
Standpunktkarakterene på 10.trinn vil bli delt ut på skolen 3. juni 2022. Det er klageadgang 
på standpunktkarakterene. Klagefristen er 10 dager fra dagen standpunkt blir utdelt. Eleven 
eller foresatte kan be om begrunnelse på standpunktskarakterer før man bestemmer seg for 
å klage. Klagen må leveres skriftlig til Elverum ungdomsskole. Informasjon om klagegangen 
vil det bli delt ut sammen med standpunktskarakterene. 
 
Grunnlag for vurdering i fag 
Elevene er pliktig til å møte frem og delta aktivt i opplæringa slik at lærerne får grunnlag til å 
vurdere elevens kompetanse i faget. Hvis elever har stort fravær i enkelte eller flere fag kan 
det føre til at lærerne ikke har tilstrekkelig grunnlag til å sette standpunktskarakter. 
 
Eleven og foresatte vil bli varslet skriftlig dersom det er tvil om eleven vil få 
standpunktskarakter i ett eller flere fag, fordi det ikke er grunnlag for å fastsette karakter. 
Varslet vil bli sendt ut i så god tid at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse før 
standpunkt settes. 
 
Føring av fravær på vitnemål 
Forskrift til opplæringsloven §3-38 første ledd fastslår at alt fravær fra 8.trinn skal føres på 
vitnemålet.  
 
I følge andre ledd kan eleven eller foreldre kreve at årsak til fravær blir ført på vitnemålet. 
Her må det legges fram dokumentasjon på fraværet.  
 
I følge fjerde ledd kan foreldre kreve at inntil 10 skoledager pr. skoleår, av følgende fravær 
ikke bli ført på vitnemålet: 

a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner. Dokumentert av lege 
b) Innvilga permisjon etter opplæringsloven §2-11. 

Dette må det søkes om i april måned når eleven går 10.trinn. Da søkes det for alle 3 årene. 
 
Spørsmål om eksamen, sluttvurdering (standpunktskarakter) eller føring av fravær på 
vitnemålet kan rettes til avdelingsleder Jørgen Andersen eller rektor Hjørdis Bjølseth. 
Jorgen.Andersen@elverum.kommune.no  eller hjordis.bjolseth@elverum.kommune.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hjørdis Bjølseth(sign.) 
rektor 
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