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INFORMASJON OM EKSAMEN, SLUTTVURDERING OG FRAVÆR 
 
Eksamen 
Alle elever skal trekkes ut til en sentralt gitt skriftlig eksamen ved slutten av opplæringen på 10. trinn. 
Til sentralt gitt skriftlig eksamen blir det trukket mellom fagene norsk, engelsk og matematikk.  
 
Alle elever skal i tillegg trekkes ut til en lokalt gitt muntlig eksamen ved slutten av opplæringen på 10. 
trinn. Til lokalt gitt muntlig eksamen blir det trukket mellom fagene norsk, engelsk, matematikk, 
naturfag, samfunnsfag, KRLE, språklig fordypning eller 2. fremmedspråk.  
 
Tidsplan for eksamen 
Tidsplan for sentralt- og lokalt gitt eksamen følger som eget vedlegg.  
 
Eksamensreglement 
Det er utarbeidet et eget eksamensreglement for gjennomføring av eksamen. Reglementet følger som 
eget vedlegg. Elever og foresatte må gjøre seg kjent med innholdet i reglementet.  
 
Særskilt tilrettelegging av eksamen 
Forskrift til opplæringsloven § 3-32 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. 
  
Tilretteleggingen må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene 
eleven har. Blant annet kan tilrettelegging innebære at elevene får forlenget tid på grunn av astma og 
allergi, eller på grunn av andre 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, PP-tjeneste) må legges ved søknaden. 
Den sakkyndige uttalelsen må spesifikt anbefale innholdet i tilretteleggingen. Rektors avgjørelse er et 
enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.  
 
Frist for å søke om særskilt tilrettelegging er 6. januar 2017. Søknaden sendes til fungerende 
assisterende rektor trine.dybvik@ude.oslo.kommune.no. 
 
Sykdom under eksamen 
Elever som er syke på eksamensdagen må informere skolens kontor på telefon 23 05 93 00 senest kl. 
08.30 samme dag.  
 
Mer informasjon om eksamen finnes på www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no  og www.udir.no   
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Sluttvurderinger 
Sluttvurderinger skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæring i fag. 
Sluttvurderinger i grunnskolen er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, som føres på 
vitnemålet. 

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 
standpunktkarakterene. 
 
På sluttvurdering er det klageadgang, eget skriv om dette kommer. 
 
Grunnlaget for vurdering i fag 
Eleven skal møte frem og delta aktivt i opplæringa slik at lærerne får grunnlag til å vurdere elevens 
kompetanse i faget. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig 
grunnlag for å gi standpunktkarakterer.  
 
Elevens foresatte varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven vil få standpunktkarakter i ett eller flere 
fag fordi det ikke er grunnlag for å fastsette karakter.  
 
Føring av fravær på vitnemålet 
Forskrift til opplæringsloven § 3-41 fastslår at eleven/foresatte kan kreve at årsaken til fravær blir ført 
på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder kun når det er fremlagt dokumentasjon på årsaken til 
fraværet. Dersom det er mulig skal det fremlegges dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på 
forhånd.  
 
For inntil 10 skoledager i året kan eleven videre kreve at følgende fravær ikke føres på vitnemålet: 
 

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner 
b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11 

 
For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må det 
fremlegges legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn 
tre dager, og det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for 
fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og 
med første fraværsdag.  
 
Spørsmål om eksamen, sluttvurdering eller føring av fravær på vitnemålet kan rettes til fungerende 
assisterende rektor Trine Dybvik på e-post trine.dybvik@ude.oslo.kommune.no.  
 
 
Vennlig hilsen 
 

Marit G. Sesseng (sign.)        

fungerende rektor       Trine Dybvik (sign.) 

         fungerende assisterende rektor 

 


