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Innhold

• Eksamen

• Standpunkt/sluttvurdering

• Russetid



Sluttspurt

• Standpunktkarakterer 

• Sluttkompetanse 

• Høyt fravær og mangelfullt vurderingsgrunnlag

• Ikke vurdert (IV) eller dårligere karakter enn forventet





Eksamensperioden

Tidspunkt Hva skjer

Tirsdag 15.05 Varsel om skriftlig trekkfag kl. 09:00

Tirsdag 22.05

Fredag 01.06

Skriftlig eksamensperiode

Onsdag 30.05

Fredag 15.05

Praktiske eksamener i yrkesfag

Fredag 08.06

Tirsdag 12.06

3ST/3MK: Varsel om muntlig eksamen kl.09:00

3ST/3MK: Muntlig eksamen

13.06 + 18.06

15.06 + 20.06

3HO: Varsel om muntlig eksamen kl. 09:00

3HO: Muntlig eksamen



Eksamen 3ST
Totalt fire eksamener: tre skriftlige og en muntlig

Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål fredag 25.mai

Alle skal  opp i to skriftlige trekkfag

For enkelte fag er det forberedelsesdag hvor faglærer er tilstede og kan 
svare på spørsmål. Dette gjelder følgende fag:

• Politikk og menneskerettigheter
• Sosialkunnskap
• Markedsføring og ledelse 2
• Rettslære 2
• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
• Psykologi 2

Andre fag har fått fagdag som går i perioden fra 09. til 22. mai



Fagdager - fellesfag og programfag

Dato Fag 

Onsdag 9. mai Norsk hovedmål
3HO, 3MK, 3ST

Mandag 14. mai Fysikk 2

Tirsdag 15. mai Matematikk R2, S2

Onsdag 16. mai Samfunnsøkonomi 2
Samfunnsfaglig engelsk

Biologi 2

Fredag 18. mai Norsk sidemål 3ST
Engelsk litteratur og kultur
Spansk III

Kjemi 2

Tirsdag 22. mai Norsk sidemål 
3HO, 3MK, 3ST



Eksamen 3HO

Totalt : Fire  eksamener 

Alle har to obligatoriske eksamener: 
• Norsk skriftlig hovedmål:  Fredag 25. mai
• Tverrfaglig praktisk programfag

Alle skal  opp i to trekkfag, som kan være: 
• Norsk sidemål, skriftlig 
• Programfag psykologi/biologi muntlig
• Muntlig eksamen: norsk, historie, samfunnsfag



Eksamen 3MK
Totalt : Tre  eksamener 

Alle har to obligatoriske eksamener: 
• Norsk skriftlig hovedmål:  Fredag 25. mai
• Felles programfag/mediefag:   Onsdag 6.juni eller

Torsdag 7.juni

Alle skal  opp i ett trekkfag, som kan være: 
• Norsk sidemål, skriftlig 
• Valgfritt programfag (mediefag), praktisk eksamen
• Muntlig eksamen: norsk, historie, naturfag



Regler under skriftlig eksamen

• Frammøte i god tid – senest kl 08:30 på skriftlig eksamen

• Ta med legitimasjon (pass, bankkort, skolebevis, førerkort)

• Ha orden på alle tillatte hjelpemidler, inkludert skole-PC (MK-Mac). 

• Privat PC ikke tillatt

• Sjekk status PC slik at alt fungerer på selve eksamensdagen

• Ingen kommunikasjon under eksamen 

• Fusk eller forsøk på fusk fører til annullering av eksamen



Praktisk eksamen  

3HO/3MK: Praktisk eksamen i programfag

Dag 1: Frammøte kl 9.00 – oppgave i forberedelsestiden deles ut
Dag 2: Arbeid med forberedelsesdel
Dag 3: Praktisk prøve + fagsamtale



Muntlig eksamen  

3ST: Alle elever skal opp i muntlig eksamen
3HO/3MK:  Trekkfag kan være muntlig

Dag 1: Varsel kl 9.00 – forberede seg på hele pensum i trekkfaget

Dag 2: Obligatorisk frammøte kl 09.00-14.00: Tema og problemstilling

Dag 3: Muntlig eksamen



Klagerett
• Standpunktkarakter – NB – alle elever skal være kjent 

med vurderingsgrunnlaget før karakteren settes

• Orden og atferdskarakter 

• Skriftlig eksamen
• Ved evt. klage bør besvarelsen gjennomgås med 

faglærer på forhånd.
• Hurtigklage: For dem som søker samordna opptak

• Muntlig eksamen
• Ikke mulig å klage på faglig vurdering
• Kun klage på  formelle feil

NB: Ved klage kan karakteren også bli satt ned!



Sykdom og utsatt eksamen
Ved sykdom, må skolen varsles umiddelbart og lege oppsøkes 
Skolen må ha dokumentasjon samme dag.
NB Ikke dagen etter!

Dokumentert sykdom gir rett til utsatt eksamen

Utsatt eksamen: November/ desember – meld fra til 
studieleder Cathrine Stensrud innen 15.september

Gjelder også elever som får karakteren 1 i ett eller flere fag til 
eksamen eller standpunkt





Relasjon med russen 



Felles regler for Osloskolene

1. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og 

godkjennes av skolens ledelse

2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt

3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. 

Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende

4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd 

vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp

5. Ingen overnatting på skolens område

Skolens reglement gjelder også i russetiden – uten unntak

Alvorlige episoder politianmeldes.

Ved brudd på disse reglene iverksettes sanksjoner



Å ta vare på seg selv og hverandre

• Sykdomsfare i russetiden

• NB! Vaksine mot hjernehinnebetennelse 

• Nok søvn, næring, klær ….

• Verdien av å ha hatt en god, fin og trygg russetid



TIPS FOR EN TRYGG RUSSETID

→ Snakk med russen om rus i forkant.

→ Bli kjent med de andre foresatte og utveksle erfaringer.

→ Ikke legg lokk på din håpefulles rusbruk

→ Hold deg edru!! Kanskje du må hente!!

→ Sett av 5 min til løst snakk ved hjemkomst

→ Ring Robin eller andre kompetente- 90847373

http://www.uteseksjonen.no/ Telefon 913 03 913

http://www.uteseksjonen.no/


SENTRALSTIMULERENDE



CANNABIS



Vi inviterer våre avgangselever med foreldre 

til høytidelig avslutning i Victoria 
Onsdag 20. juni kl. 18


