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RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3   
PRIVATISTER 

 
Utdanningsprogram: Studieforberedende – Idrettsfag 
 

Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag 
 

Årstrinn: Vg1, Vg2, Vg3 
 

Forberedelsestid: 45 minutter 
Eksamenstid: Inntil 45 minutter 
 

Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator 
                                                                 

Forberedelsesdelen: 
I forberedelsestiden skal kandidaten varme opp til den praktiske delen. Kandidaten kan også 
forberede seg til den muntlige delen. Det blir ikke utdelt noe forberedelsesmateriale. 
 

Eksamen: 
 
Del 1: Praktisk del (ca. 30 minutter) 
Kandidaten skal prøves i ferdigheter i to aktiviteter som trekkes på eksamensdagen. Aktivitetene kan 
hentes fra begge hovedområder. 
 
Del 2: Muntlig del (ca. 15 minutter) 
Muntlig del tar utgangspunkt i den praktiske delen, men kandidaten kan eksamineres i 
kompetansemål fra begge hovedområdene i læreplanen.  

 
Hjelpemidler: 
Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.   
 
Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 
 

Vurdering: 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Karakteren skal fastsettes på 
individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer 
frem på eksamen. 
 
Det er utarbeidet felles vurderingsveiledning for muntlig-praktisk eksamen i faget. Rammedokument 
og vurderingsveiledning gjøres kjent for kandidatene på fylkeskommunens nettsider. 
 

Sensur: 
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav 
på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på måloppnåelse i faget. 
 

Annen informasjon: 
De fleste privatisteksamener i Breddeidrett arrangeres ved St. Olav vgs. i Sarpsborg. Se vedlegg til 
dette dokumentet for mer informasjon om valgmuligheter og hvilke aktiviteter som er aktuelle ved 
privatisteksamen. Privatister vil motta et slikt informasjonsbrev fra skolen etter oppmelding til 
eksamen. 
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Privatisteksamen i Breddeidrett 
 
I den praktiske delen av eksamen blir du prøvd i to aktiviteter. I tabellen under velger du fire 
aktiviteter som du må forberede deg på. Minst to av dem må være fra oppsatt liste, men du kan 
velge inntil to valgfrie aktiviteter. 
 
 

Innebandy 
 

 Friidrett 
 

 

Fotball  
 

 Turn  

Håndball 
 

 Badminton  

Basketball 
 

 Orientering   

Volleyball 
 

 Bordtennis  

Valgfri aktivitet: 
 
 

 Valgfri aktivitet:  

 
 
 
NB! Valgte idretter må krysses av/fylles inn i skjemaet eller oppgis på mail til undertegnede så 
snart som mulig, og senest innen DAG DATO 
 
 
Les mer om gjennomføring og vurdering av eksamen i rammedokumentet for Breddeidrett på våre 
nettsider.  
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-og-vitnemal/privatisteksamen/  
 
 
Med hilsen  
St. Olav videregående skole 
 
 
Trine Berger 
Ansvarlig privatisteksamen 
Telefon: +47 69 16 24 21 

Mail: trineberg@viken.no 
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