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

EKSAMEN VÅREN 2022 - TIDSPLAN 
Elverum ungdomsskole 

 

 
Sentral gitt skriftlig eksamen 

 

 

Dato: Hva skjer: 
Torsdag 12. 
mai  

Opplysning om trekkfag 10. årstrinn 
Elevene møter i sine klasserom senest kl. 09:00 

 
Obligatorisk veiledning i alle fag fram til kl. 11:30. Frivillig veiledning resten av 
dagen. 

Onsdag 18.mai Forberedelsesdag i engelsk (obligatorisk) 
Kl. 09:00 vil elevene få utdelt forberedelseshefte i til engelsk eksamen. 
 

Elever som skal ha eksamen i matematikk og norsk arbeider hjemme med 
forberedelser. 

Torsdag 19.mai Eksamen i engelsk 10. årstrinn 
Eleven møter på skolen til kl. 08:30. Husk å ta med tillatte hjelpemidler! 
 
Elever som skal ha eksamen i matematikk er hjemme og forbereder seg. 

Torsdag 19.mai Forberedelsesdag i norsk (obligatorisk) 
Kl. 09:00 vil elevene få utdelt forberedelseshefte i til norsk eksamen. 
 

Elever som skal ha eksamen i matematikk arbeider hjemme med forberedelser. 
Elever som er oppe i engelsk har eksamen. 

Fredag 20.mai Eksamen i norsk hovedmål 10. årstrinn 
Elevene møter på skolen til kl. 08:30. Husk å ta med tillatte hjelpemidler! Elever 
som har enkeltvedtak om fritak i sidemål, skal ha eksamen i norsk hovedmål 
begge dagene. 
 
Elever som skal ha eksamen i matematikk er hjemme og forbereder seg. Elever 
som har hatt eksamen i engelsk arbeider hjemme. 

Mandag 23.mai Eksamen i norsk sidemål 10. årstrinn 
Elevene møter på skolen til kl. 08:30. Husk å ta med tillatte hjelpemidler! Elever 
som har enkeltvedtak om fritak i sidemål, skal ha eksamen i norsk hovedmål 
begge dagene. 
 
Elever som skal ha eksamen i matematikk er hjemme og forbereder seg. Elever 
som har hatt eksamen i engelsk arbeider hjemme. 

Mandag 23.mai Elever som skal ha eksamen i matematikk har 
forberedelsesdag 
Obligatorisk frammøte. 
 

Elever som har hatt eksamen engelsk arbeider hjemme. 

Tirsdag 24.mai Eksamen i matematikk 10. årstrinn 
Elevene møter på skolen til kl. 08:30. Husk å ta med tillatte hjelpemidler! 
 
Elever som skal har hatt eksamen i norsk og engelsk arbeider hjemme. 
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Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

 
 

 

 
Lokal gitt muntlig eksamen 

 
 

Dato Hva skjer: 

Fredag 3. juni Opplysning om hvilken pulje elevene er i:  
På slutten av skoledagen vil elevene få vite hvilken pulje de er i. 

 

Tirsdag 7.juni Opplysning om fag til elever i pulje 1 
Elevene møte i klasserommet senest kl. 09:00. Obligatorisk veiledning fram til 
kl. 12:00. Frivillig etter det. 
 
Elevene i pulje 2  arbeider hjemme. 

Onsdag 8.juni Elevene trekker oppgave og obligatorisk veiledning – pulje 1 
Elevene møter i eget klasserom til kl. 09:00.   
Elevene vil få informasjon om tidspunkt for gjennomføring av eksamen. 
 
Elevene i pulje 2 arbeider hjemme. 

Torsdag 9. juni Eksamensdag pulje 1 
Det er utarbeidet en tidsplan for når den enkelte elev skal møte til eksamen, og 
på hvilket rom. Elevene møter på skolen i god tid før de skal inn å gjennomføre 
muntlig eksamen. 
 
Elevene i pulje 2  arbeider hjemme. 

Fredag 10.juni Opplysning om fag til elever i pulje 2 
Elevene møte i klasserommet senest kl. 09:00. Obligatorisk veiledning fram til 
kl. 12:00. Frivillig etter det. 
 
Elevene i pulje 1  permiteres. 

Mandag 13.juni Elevene trekker oppgave og obligatorisk veiledning – pulje 2 
Elevene møter i eget klasserom til kl. 09:00.   
Elevene vil få informasjon om tidspunkt for gjennomføring av eksamen. 
 
Elevene i pulje 1 permiteres. 

Tirsdag 14.juni Eksamensdag pulje 2 
Det er utarbeidet en tidsplan for når den enkelte elev skal møte til eksamen, og 
på hvilket rom. Elevene møter på skolen i god tid før de skal inn å gjennomføre 
muntlig eksamen. 
 
Elevene i pulje 1 permiteres. 

 
Torsdag 16.juni 

 
Siste skoledag for 10. trinn – avslutning på kveld. 
Informasjon om vitnemålsutdelingen vil bli lagt ut på skolens hjemmeside i juni 
måned.  


