
 

 

 

 

Revidert oktober 2020 

Gjennomføring av eksamen i kroppsøving 
Privatister 

Utdanningsprogram:  
Vg2 Yrkesfag 
Vg3 alle utdanningsprogram 

Fagkode og fagnavn: 
KRO1005 Kroppsøving Vg2 yrkesfag 
KRO1006 Kroppsøving Vg3 alle 

Eksamensordning: 
Forberedelse: 45 minutter 
Eksamen: 45 minutter 

Hjelpemidler:  
Forberedelses-delen:  
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan 
privat PC med åpent internett benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-en i 
forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke 
PC-en til noe annet enn å se på notatene dine. 

 

Du bør sjekke tilgjengelig utstyr de har til disposisjon før du lager treningsopplegg til 
eksaminasjonen.  
 
Forberedelses-delen: 

• Du får utdelt en oppgave som skal danne grunnlaget for den praktiske del 1 av eksamen. 

• Notater kan gjøres på utdelt notatark (skal ikke vurderes) 
 
Eksaminasjon: 
Eksamen er tre-delt: 

1. Praktisk del 1: 20 minutter forberedt del der du skal vise kompetanse i å planlegge og 
gjennomføre helsebringende trening med bakgrunn i basisferdigheter (utholdenhet, 
styrke, spenst og hurtighet, koordinasjon og bevegelighet), friluftsliv og/eller 
idrettstrening.  

2. Praktisk del 2: 10 minutter uforberedt del der du skal vise ferdigheter i ulike 
kompetansemål fra læreplanen etter instruksjoner (rammer gitt av) fra eksaminator.  

3. Muntlig del:  Inntil 15 minutter: Spørsmål og samtale knyttet til andre kompetansemål 
i læreplanen.  

Vurdering 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen og vurderingsveiledningen. 
Eksamen i KRO1005 Vg2 omfatter kompetansemålene for Vg1 og Vg2. 
Eksamen i KRO1006 Vg3 omfatter kompetansemålene for Vg1, Vg2 og Vg3. 
Se neste side for felles vurderingsveiledning for muntlig-praktisk eksamen.  

Sensur 
Karakter skal settes etter hver kandidat og skal gis etter endt eksaminasjon. Du har krav på en 
begrunnelse for karakteren. 
 

Før eksamen må du huske på følgende: 

• Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko 

• Ta med skrivesaker og tillatte hjelpemidler 

• Hvis du har helsemessige problemer som kan ha innvirkning på eksamen, må du søke om 
tilrettelegging til eksamen . Søknad endes privatistskolen senest 1. februar for 
våreksamen  og 15. september for høsteksamen. Du må legge ved dokumentasjon fra 
lege/spesialist.  

• Dersom du bruker medisiner i forbindelse med fysisk aktivitet (for eksempel 
astmamedisiner) må du gi beskjed til privatistskolen om dette  senest 1. februar for 
våreksamen  og 15. september for høsteksamen.  

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Selve-eksamen/Tilrettelegging-ved-eksamen/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Selve-eksamen/Tilrettelegging-ved-eksamen/


 

 

 

 

Revidert oktober 2020 

 
 
 

Vurderingsveiledning 
 

Høy måloppnåelse: Karakteren 6-5 
Kandidaten planlegger, gjennomfører og viser ferdigheter og innsats på et høyt nivå. 
Kandidaten viser meget god teoretisk forståelse av faget. 
 
Middels måloppnåelse: Karakteren 4-3 
Kandidaten planlegger, gjennomfører og viser ferdigheter og innsats på et middels nivå. 
Kandidaten viser god teoretisk forståelse av faget. 
 
Lav måloppnåelse: Karakteren 2 
Kandidaten planlegger, gjennomfører og viser noe ferdigheter og innsats i faget. 
Kandidaten viser noe teoretisk forståelse av farget. 
 
Karakteren 1: Kandidaten viser svært lav kompetanse i faget. Faget er ikke bestått. 

 


