Oslo kommune
Utdanningsetaten
Holmlia skole
EKSAMENSGJENNOMFØRING PÅ HOLMLIA SKOLE
VÅREN 2018
Kjære elever og foresatte på 10. trinn
Her finner dere informasjon vedrørende eksamensgjennomføring på 10. trinn.
SKRIFTLIG EKSAMEN
Skriftlig eksamen annonseres i samlingssalen onsdag. mai kl. 09.00. Eksamen gjennomføres i
uke 20, 21 og 22 på følgende dager:
Onsdag 16. mai:
Eksamen i matematikk. Elevene har 5 timer + 15 minutter til disposisjon på
eksamen. Elevene møter til eksamen senest kl 08.45.

Oppfordrer alle til å møte til eksamensfrokost i samlingssalen fra kl. 08:00!
Fredag 25. mai:
Eksamen i engelsk. Elevene har 5 timer + 15 minutter til disposisjon på
eksamen. Elevene møter til eksamen senest kl 08.45.

Oppfordrer alle til å møte til eksamensfrokost i samlingssalen fra kl. 08:00!
Tirsdag 29. mai:
Eksamen i norsk bokmål. Elevene har 5 timer + 15 minutter til disposisjon på
eksamen. Elevene møter til eksamen senest kl 08.45.

Oppfordrer alle til å møte til eksamensfrokost i samlingssalen fra kl. 08:00!
Onsdag 30. mai:
Eksamen i norsk sidemål. Elevene har 5 timer + 15 minutter til disposisjon
på eksamen. Elevene møter til eksamen senest kl 08.45.

Oppfordrer alle til å møte til eksamensfrokost i samlingssalen fra kl. 08:00!
En tredel av elevene i hver klasse er automatisk trukket opp i ett av disse fagene. Elevene som
trekkes opp i norsk, har eksamen over to dager.
MUNTLIG EKSAMEN
Muntlig eksamen annonseres i samlingssalen fredag 8. juni kl. 08.30 og tirsdag 12. juni kl.
08.30.Eksamen gjennomføres tirsdag 12. juni (parti 1) og torsdag 14. juni (parti 2).
Elevene kan trekkes opp i følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, KRLE,
naturfag, fransk/spansk/tysk/engelsk fordypning/norsk fordypning.
Det er svært viktig at reiser, legetimer, avtale med passkontoret, osv. ikke legges til noen
av eksamensdagene 16/5-30/5, 12/6 eller 14/6.

SNU ARKET!
Utdanningsetaten
Holmlia skole

Besøksadresse:
Nordåsveien 3
1251 OSLO

Telefon: 22 75 29 00
Telefaks: 22 75 29 29

Org.nr.: 874589772

holmlia@ude.oslo.kommune.no
holmlia.osloskolen.no

VIKTIGE DATOER I FORBINDELSE MED EKSAMENSAVVIKLING PÅ 10. TRINN
Dato

10. trinn
Opplysning om trekkfag kl. 09:00 i klasserommene.
Elever som har kommet opp i…

MATTE

NORSK

ENGELSK

Forberedelse
matte 08.2013.30

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Torsdag 10. mai
Fredag 11. mai

FRI
FRI

FRI
FRI

FRI
FRI

Mandag 14. mai

Forberedelse
matte 08.2013.30

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Tirsdag 15. mai

Forberedelse
matte 08.2013.30

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Ordinær
skoledag (uten
matte)

Onsdag 9. mai
Uke 19

Uke 20

Onsdag 16. mai

EKSAMEN I
MATEMATIKK.

Studiedag

Studiedag

Fredag 18 mai

Ordinær skoledag

Ordinær
skoledag

Ordinær
skoledag

FRI 2 Pinsedag

FRI 2 pinsedag

FRI 2 Pinsedag

Mandag 21. mai

Uke 21

Tirsdag 22. mai

Ordinær
Ordinær skoledag skoledag

Ordinær
skoledag

Onsdag 23. mai

Ordinær
Ordinær skoledag skoledag

Ordinær
skoledag

Torsdag 24. mai

Ordinær
Ordinær skoledag skoledag (uten
(uten engelsk)
engelsk)

Forberedelse
engelsk 08.2013.30
EKSAMEN I
ENGELSK
Ordinær
skoledag (uten
norsk)

Fredag 25. mai

Mandag 28. mai
Uke 22

Studiedag

Studiedag

Forberedelse
Ordinær skoledag norsk 08.20(uten norsk)
13.30
EKSAMEN I
NORSK
HOVEDMÅL
Ordinær skoledag EKSAMEN I
(uten norsk)
NORSK SIDEMÅL
Studiedag

Tirsdag 29. mai
Onsdag 30. mai

Ordinær
skoledag (uten
norsk)
Studiedag

Med vennlig hilsen

Bitten Koch
Rektor

Heidi Bahmanyar
Undervisningsinspektør
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Prøven
Elevene skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøven begynner.
Elever som kommer for sent, men før kl. 10.00, får ta eksamen. De får ikke ta igjen tapt
tid. Forsentkomming på matematikkeksamen går utover Del 1. Det er ikke mulig å
fordele tiden.
Elever som kommer etter kl. 10.00, får ikke ta eksamen.
Ingen får forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.
Elevene har selv ansvar for at de ikke har med andre hjelpemidler enn de som er tillatt.
Alle mobiltelefoner og andre elektroniske apparater skal leveres inn før eksamen starter.
Dette gjelder også smartklokker og klokker m/kalkulatorfunksjoner.
•

FUSK OG PLAGIAT TIL EKSAMEN
•

Hva er fusk?
Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. Det er fusk å bruke internett,
kommunisere med andre, ta i bruk oversettelsesprogrammer i norsk og
fremmedspråk. I matematikk er det i tillegg fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av
eksamen.
Konsekvenser av fusk til eksamen
Eleven kan få eksamen i faget annullert (erklært ugyldig)
Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget (0 p i faget
v/innsøking videregående skole)

•

Hva er plagiat?
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilde.
Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder, men
dersom du bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte.
Hva er konsekvens av plagiat til eksamen?
Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til eksamen eller bare klipper
og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke
eleven selvstendig kompetanse til eksamen, og besvarelsen kan få en lav karakter.
Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell,
vil bli vurdert til laveste karakter.
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MUNTLIG EKSAMEN
•

Elevene kan trekkes ut i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, KRLE,
tysk, fransk, engelsk fordypning eller norsk fordypning

•

Forberedelsesdag 1 - 48 t før eksamen – Opplysning om fag
Denne dagen skal elevene arbeide med faget de har kommet opp i. Elevene får utdelt en
fagrapport som vil være utgangspunktet for arbeidet.
Forberedelsesdag 2 - 24 t før eksamen – Elevene trekker tema/problemstilling.
Disse tar utgangspunkt i kompetansemål, temaer og lærestoff i fagrapporten. Eleven får
ikke vite spørsmålene som kan bli stilt under eksamen.
Vurderingskriterier vil bli delt ut sammen med temaet/problemstillingen.

•

I forberedelsestiden skal elevene innhente hensiktsmessig informasjon. Alle
hjelpemidler er tillatt. Elevene har anledning til å arbeide individuelt eller samarbeide
med andre elever.
Arbeidet elevene gjør i forberedelsestiden skal være elevstyrt. Eleven skal selv kunne
velge hvordan han/hun vil jobbe med faget/temaet som er gitt og hvilket
kompetansenivå han/hun har ambisjoner om å oppnå.
Veiledning – På forberedelsesdag 2 kan elevene få veiledning av faglæreren sin.
Det settes opp noe obligatorisk veiledning og noe tilbud om veiledning utover dette.
Eventuelle spørsmål fra elevene kan besvares. Læreren har ikke lov til å undervise, gi
råd eller foreslå løsninger.
•

Eksamensoppgaven (tema/problemstilling og spørsmålene eksamensdagen)
Eksamen skal knyttes til kompetansemålene i læreplanen og skal gi elevene mulighet til
å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Under eksamen kan eleven derfor
prøves i flere relevante deler av læreplanen. Eksamen skal ha direkte sammenheng med
det faglige arbeidet som er drevet i klassen eller gruppen gjennom skoleåret.
Vurderingskriterier skal oppgis i eksamensoppgaven.
• Den muntlige prøven
Den muntlige prøven kan vare inntil 30 minutter per elev ved individuell muntlig
eksamen. Av denne tiden skal maks 10 min være til presentasjon. Den påfølgende
fagsamtalen/eksamineringen skal ta utgangspunkt i elevens innledning. Innledningen
skal i seg selv ikke vurderes, men danne grunnlaget for en fagsamtale som viser
elevens kompetanse. Det er fagsamtalen, i tillegg til eventuell lytteprøve, som skal
sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver enkelt elev
slik den kommer fram på eksamen.
Elevene kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen og bruke dem som støtte under
presentasjonen.
Skolen er ansvarlig for at materiale og utstyr til bruk ved eksamen, foreligger og er
klargjort. Elevene er selv ansvarlige for å melde behov for utstyr.
Dersom det under prøven skulle oppstå teknisk svikt ved utstyret, må elevene
likevel kunne legge fram arbeidet sitt.
•

Sensur
Sensor skal drøfte karakterfastsettelsen med eksaminator, men oppstår det uenighet,
bestemmer den eksterne sensoren karakteren. Grunnlaget for vurderingen er
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kompetansemålene i læreplanen.
Karakteren settes etter hver elev og informeres fortløpende til eleven.
Elever som trekker seg under eksamen, skal bli vurdert.
Sensor skal gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene slik
at eleven forstår grunnlaget for karaktervurderingen.
•

Skolen er ansvarlig for at materiale og utstyr til bruk ved eksamen, foreligger og er
klargjort. Elevene er selv ansvarlige for å melde behov for utstyr.
Dersom det under prøven skulle oppstå teknisk svikt ved utstyret, må elevene
likevel kunne legge fram arbeidet sitt.

•

Sensur
Sensor skal drøfte karakterfastsettelsen med eksaminator, men oppstår det uenighet,
bestemmer den eksterne sensoren karakteren. Grunnlaget for vurderingen er
kompetansemålene i læreplanen.
Karakteren settes etter hver elev og informeres fortløpende til eleven.
Elever som trekker seg under eksamen, skal bli vurdert.
Sensor skal gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene slik
at eleven forstår grunnlaget for karaktervurderingen.

KLAGE PÅ EKSAMENSRESULTATENE
Frist: 10 dager etter opplysning om karakter skriftlig eksamen. (Er du borte når
karakterene blir gitt, må du selv ta kontakt med skolen og få resultatene.) 10 dager etter
muntlig eksamen.
• Skriftlig eksamen
Etter å ha mottatt vurderingen av skriftlig eksamen har eleven mulighet til å klage innen
10 dager.
• Muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil som kan ha noe å
si for resultatet. Det er ikke anledning til å klage på sensors vurdering av måloppnåelsen eleven har vist.
Ved en klage kan karakteren gå opp, ned eller bli stående.
Utfallet av klagen vil komme med på innsøkingen til videregående skole.

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTERER/ORDEN/OPPFØRSEL
Frist: 10 dager etter opplysning om standpunktkarakterer. Er du borte når karakterene
blir gitt må du selv ta kontakt med skolen og få resultatene
Du må begrunne klagen.
Faglærer begrunner karakteren ut i fra kompetansemål i læreplanen og måloppnåelse.
Ved en klage kan karakteren gå opp, ned eller bli stående.
Klagebehandlingen behandles hos Fylkesmannen. Dette skjer etter sommeren, så utfallet av
klagen kommer ikke med på innsøking til videregående skole.
Eget klageskriv fra Fylkesmannen deles ut
Mer informasjon om eksamen på utdanningsdirektoratets sider:
www.udir.no Gå inn på Vurdering – Eksamen grunnskole
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