
Nord-Odal kommune  Nord-Odal ungdomsskole 

 

REGLER OG RETTLEDNING FOR ELEVER PÅ SKRIFTLIG EKSAMEN 
 

Elevene skal gjøres kjent med disse reglene i god tid før eksamen. 
 
1. Hver elev setter seg straks på anvist plass. Eleven må ikke forlate denne plassen uten lov. 

Eksamen starter kl.09:00 og varer i fem timer. Elever som kommer innen kl. 10:00 kan starte eksamen, 
men får ikke lenger tid. Ingen kan levere før kl. 10:00. 
Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed før kl. 08.30 
eksamensdagen, og legeerklæring må leveres på skolen samme dag. 

 
2. Mobiltelefoner skal skrus av og legges på anvist bord. 
 

3. Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen med unntak av Internett og andre verktøy som tillater 
kommunikasjon. For norsk og engelsk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. I matematikk skal 
delprøve 1 løses uten bruk av hjelpemidler. 

 
4. Elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene. Elever kan få 15 minutter i tillegg for å levere 

prøvesvarene. 

 
5. Bruk av datamaskin på eksamen: 

 
• Eksamen skal føres digitalt, med unntak av matematikk. Også i matematikk skal deler føres digitalt 
• Matematikk eksamen blir oversendt sensor i digital form. Det betyr at oppgaver som er gjort på 

papir vil bli skannet og oversendt digitalt til sensor. Det er derfor viktig at man fører med penn og 
at det er tydelig skrevet.  

• Elevene skal få utlevert alt nødvendig papir 
• Alle innføringsark/millimeterpapir må påføres elevenummer. 

• Filene skal ha navn etter følgende regel: 123ABC-V-01 hvor tallet viser hvilket filnummer filen er 
dersom eleven leverer flere filer. Det anbefales ikke å levere mange filer. Det anbefales å levere 

EN PDF fil. 
• Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig på https://kandidat.udir.no/ kl. 09.00 på 

forberedelsesdagen. Brukernavn og passord blir utdelt ved eksamen 

• Oppgavene både i word-fromat og som lydfil vil være tilgjengelig på minnepenner. 
• Det kan lagres, og mellomlagres på minnepenner. 

  
6. Det må være helt stille og rolig i rommene når det arbeides med oppgavene. Ingen elev må på noen 

som helst måte ta kontakt med andre elever. Er det nødvendig, skal eleven henvende seg til en av 
inspektørene. 

 
7. Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir han eller hun tegn til en 

inspektør, som kontrollerer papirene evt. overfører besvarelsen til minnepenn. Elevene skal sjekke og 
bekrefte at oppgaven er overført. Eleven blir sittende på plassen sin til han eller hun får lov til å gå. 

 
8. Alle kladdeark må leveres inn, og vil ikke bli utlevert før prøven er slutt. 

 

9. Kladdeark skal normalt ikke følge med et prøvesvar. Men dersom rimelig grunn har hindret eller 
forsinket en elevs arbeid, kan kladden legges ved. I slike tilfeller vil sensorene kunne se bort fra at en 
del av besvarelsen foreligger på kladd. 

 
10. Bortvisning fra eksamen 

Dersom en elev hindrer eller forstyrrer gjennomføringa av eksamen kan han eller hun etter å ha blitt 
advart, vises bort fra eksamen av rektor. 

 
11. Annullering av eksamen 

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller forsøkt fuske ved eksamen. (Dette 
gjelder også dersom det er sensorene som oppdager fusk eller forsøk på fusk.) Spørsmålet om 
annullering av eksamen i faget avgjøres av rektor. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på 
eksamensdagen. 

 

12. Fullstendige regler for eksamen finner du med linker til UDIR.no på Nord-odal.kommune.no 
 
Gardvik 10.11.2022 
 
Kai Johansen 
Ass.rektor 

https://kandidat.udir.no/

