EKSAMENSREGLEMENT
Eksamen starter kl. 09.00 PRESIS. Elevene skal møte senest kl. 08.45. Elever som kommer for sent, men før kl.
10.00, har rett til å gjennomføre eksamen, men de får ikke kompensert tapt tid. Elever som kommer etter kl.
10.00 vil ikke få anledning til å gjennomføre eksamen. Skolens eksamensansvarlige (rektor) må varsles ved
forsentkomming.
FØR EKSAMEN
Husk å ta med:
 Pc og lader. Alle elever skal bruke skole-pc – det tillates ikke bruk av privat pc / mac på eksamen.
Elevene må sørge for at pc-en er i god stand slik at datatrøbbel unngås.
 Skrivesaker for elever som har eksamen i fag uten digital levering (matematikk, og fysikk).
 Mat og drikke.
Forberedelse før eksamensstart:
 Oppslag ved inngangsdør viser hvor elevene skal sitte.
Hjelpemidler:
 Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt til sentralt gitt eksamen finnes i
Utdanningsdirektoratets eksamensveiledninger:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Hjelpemidler
 Informasjon om hjelpemidler til lokalt gitt eksamen, finnes i Østfold fylkeskommunes
rammedokumenter:
 https://utdanning.ostfoldfk.no/ikbViewer/page/open/videregaaendeutdanning/artikkel?dim_id=11642&doc_id=115221
 Hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen skal også faglærer ha informert sine elever om i god
tid før eksamen.
 Oversettelsesprogram er ikke tillatt brukt i språkfagene
 Kandidaten har ikke lov til å kommunisere med noen utenfor eksamenslokalet via internett eller
andre kommunikasjonskanaler.
 Vaktene har anledning til å kontrollere at elevene bare har med seg de hjelpemidler som er tillatt.
 Elever har lov til å ha mat, drikke, skrivesaker og tillatte hjelpemidler på pulten. Elevenes vesker,
sekker o.l. skal settes langs veggene. Mobiltelefon, iPad o.l. skal slås av og legges i egen eske hos vakt.
Elevene har ikke tilgang til dette under eksamen.
 Elever som mener de har rett til ekstra tilrettelegging under eksamen, må søke skolen om dette før
eksamen.
UNDER EKSAMEN
 Elevene må ikke forlate plassen uten tillatelse fra vaktene. Elevene skal også spise ved
eksamenspulten.
 Det er ikke tillatt å snakke med andre elever under eksamen, elever som forstyrrer kan bli flyttet eller
bortvist.
 Elevene kontrollerer at de har fått riktig eksamensoppgave. Hvis ikke, må det gis beskjed til vaktene.
Alle oppgaver vil først stå på nynorsk, deretter bokmål.
 Det er ikke anledning til å låne eventuelle tillatte hjelpemidler direkte mellom elevene.

 Ved juks eller forsøk på juks, kontaktes skolens daglige leder/rektor. Konsekvensene av å bli tatt i juks
/ forsøk på juks, enten på selve eksamensdagen eller av sensorene i etterkant, er at eleven mister
standpunktkarakteren og må gå opp som privatist i faget tidligst ett år senere.
Ved lufting gjelder følgende retningslinjer:
 Elevene gis ikke anledning til å gå ut før kl. 10.00
 Elevene skal ikke bringe bøker, notater e.l. med ut.
 Elevene har ikke anledning til å forlate skolens område under lufting.
 Elever kan kun gå inn én og én på toalettet. Ved mistanke om juks kan vakten sjekke toalettet etter
bruk.
VED INNLEVERING
 På eksamensdagen skal elevene logge seg inn på Utdanningsdirektoratets side for digital eksamen,
PGS (prøvegjennomføringssystem).
 Elevene laster opp besvarelsen digitalt. Systemet gir en kvitteringskode når levering er gjennomført.
Denne koden må eleven skrive ned å ta vare på.
 Følgende informasjon skal plasseres i topp- eller bunntekst på besvarelsen: dato, fag/fagkode og
kandidatnummer. Navn skal ikke forekomme verken i besvarelse eller filnavn. Elevene må sørge for at
besvarelsen har et godkjent filformat (doc, pdf, rtf, xls, ods, odt, xlsx, docx, sxc, sxw, html, txt)
 Ved bruk av skrivesaker og papir (matematikk og fysikk) skal innføringen gjøres med penn.
”Headingen” på alle svarark og omslag må fylles ut. Når besvarelsen leveres, skal også oppgavearket
og kladdeark gis tilbake. Hvis eleven ikke er ferdig med å føre inn ved eksamenstidens slutt, skal
kladden leveres sammen med innføringen. Pass da på å merke kladden med samme informasjon som
på headingen på svararkene.
VED SYKDOM
 Dersom elever ikke møter til eksamen på grunn av sykdom må det fremvises legeerklæring innen 2
dager.
 Dersom en elev blir akutt syk under eksamen, og ønsker å avbryte, må det meldes fra til ansvarlig
vakt. Vakten kontakter daglig leder / rektor, som eventuelt godkjenner at eleven avbryter.
Besvarelsen skal ikke leveres. Samme dag må eleven oppsøke lege og skaffe legeattest der det
fremgår at vedkommende ikke kunne gjennomføre eksamen på grunn av akutt sykdom.
 Elever som har vært syke under eksamen, må opp til utsatt eksamen første påfølgende
eksamensperiode. Hvis det gjelder et trekkfag, blir det foretatt nytt trekk.

Lykke til!!

