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INSTRUKS FOR HELDAGSPRØVER  

Fremmøte: 

Oppmøte kl. 08.30. Prøven varer i 5 klokketimer (09.00-14.00). Et kvarter til utskrift/levering. 

Elever med utvidet tid har 1 time ekstra.  

Elevene har ikke anledning til å levere og gå før tidligst klokken 12.00. 

 

Ved todelt heldagsprøve: 

Matematikk 1P, matematikk 2P, biologi 2, kjemi 2 og fysikk 2:  

Eleven har to timer på del 1. Her er ingen hjelpemidler tillatt. 

Eleven kan begynne på del 2 før to timer har gått, men da uten hjelpemidler. 

Etter to timer samles del 1 inn, og elevene kan benytte seg av avtalte hjelpemidler. 

Utvidet tid: Inntil 25 minutt ekstra på del 1.   

 

Matematikk R1, R2, S1 og S2:  

Eleven har tre timer på del 1. Her er ingen hjelpemidler tillatt. 

Eleven kan begynne på del 2 før tre timer har gått, men da uten hjelpemidler. 

Etter tre timer samles del 1 inn, og elevene kan benytte seg av avtalte hjelpemidler. 

Utvidet tid: Inntil 35 minutt ekstra på del 1. 

 

Hjelpemidler: 

Faglærer skriver på prøvearket hvilke hjelpemidler som er tillatt. Eleven kan kun bruke skole-PC. 

 

Underveis: 

Det er ikke tillatt å låne noen form for utstyr av andre. 

Det er ikke anledning til å snakke med medelever. 

Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått, i veske eller jakke som plasseres foran eller bak i 

klasserommet, ikke ved pulten. 

Kommunikasjonsmidler, herunder Internett, er ikke tillatt, dersom ikke annet er avtalt med lærer. 

Det er tillatt med musikk under heldagsprøven, da bare musikk som er lastet ned i forkant og ligger  

lokalt på maskinen. Unntak: Ikke tillatt med musikk under del 1 dersom todelt heldagsprøve.  

Når en elev har levert heldagsprøven, skal han/hun forlate rommet umiddelbart. 

Dersom besvarelsen skrives for hånd, skal svart penn anvendes. 

 

Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk: 

a) Brudd på reglementet  
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En elev som bryter regler som er gitt for heldagsprøven eller som ikke retter seg etter pålegg, har rett 

til å gjennomføre heldagsprøven. Mistanke om regelbrudd formidles videre til skoleledelsen, som 

innkaller elev til møte i etterkant. Eleven vil kunne få en dags bortvisning fra skolen.  

 

b) Fusk eller forsøk på fusk  

Heldagsprøven vil ikke bli vurdert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske. Dette kan få følger for  

vurderingsgrunnlaget. Eleven får fullføre heldagsprøven, men vil i etterkant kunne få en dags  

bortvisning fra skolen. Dette kan få følger for adferdskarakteren. 

 

Fusk eller forsøk på fusk kan være:  

- å gi eller prøve å gi eller formidle hjelp til andre, eller 

- å motta slik hjelp, eller  

- å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgaven er delt ut.  

- alle forsøk på digital kommunikasjon og annen ikke tillatt bruk av internett etter at oppgaven er 

delt ut 

 

 


