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Til elevene på 10. trinn  

 

Muntlig eksamen 

 

48 timer før eksamen får dere vite hvilket fag dere kommer opp i: 

 Norsk 

 Matematikk 

 Engelsk 

 Naturfag 

 Samfunnsfag 

 KRLE 

 Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning, arbeidslivserfaring)  

Forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen og gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor du 

får et pedagogisk opplegg. Du trekker oppgave/problemstilling/tema. Du får utdelt vurderingskriterier og 

kjennetegn på måloppnåelse samtidig som du trekker tema/problemstilling, 24 timer før eksamen.  

Muntlig eksamen avholdes 10. og 16.juni 2020. 

 

Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsedelen. 

Notater fra forberedelsesdelen er eneste tillatte hjelpemiddel under presentasjonen. Hvis du bruker kilder i 

presentasjonen din, skal disse alltid oppgis på en korrekt måte.  

 

Dere kan velge å gå opp individuelt, i par- eller gruppe. Dette skal være avtalt på forhånd og man bør ha 

hatt muligheten til å øve/prøve ut sammen tidligere.  

 

Eksamen varer inntil 30 minutter. Den kan inneholde en lytteprøve.  

 

 Eksamen: Du møter til oppgitt tid. 

 Inntil 1/3 av tiden kan du benytte til den forberedte presentasjonen.  

 Du velger selv innenfor den rammen hvor mye tid som brukes til presentasjonen.  

 Den resterende tiden benyttes til eksaminering/en samtale med utgangspunkt i din presentasjon.  

 

Vurdering ved eksamen skal gi uttrykk for din kompetanse i faget, slik den fremkommer på eksamensdagen 

(§ 3-25). Selve presentasjonen er ikke gjenstand for vurdering, men det er den kompetansen du viser 

gjennom samtalen om den og om andre kompetansemål i faget som vurderes. Ved gjennomføring av 

eksamen i par eller gruppe, skal hver kandidat vurderes individuelt.  

 

Lever slippen under og kryss av om du ønsker å gå opp individuelt, i par eller gruppe til kontaktlærer senest 

30.01.2020, som gir dette til Siw Skjelstad. 

 

Hilsen Siv Lande, rektor 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Navn……………………………… Klasse……………         ……………………………………. 

         Foresattes underskrift 

Jeg ønsker å gå opp individuelt   

 

            i par med………………… i fagene………………………………………… 

 

            i  gruppe med…………… ………………………… i fagene ……………………………………….. 


