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Fagkodene under gjelder for studieforberedende utdanningsprogram: 

Fagkode    Fagnavn 

NOR1211            Norsk hovedmål, skriftlig.  

NOR1212            Norsk sidemål, skriftlig.  

NOR1213            Norsk muntlig.  

 

Fagkodene under gjelder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige 

utdanningsprogram, for de som har fagbrev og studieforberedende Vg3 i naturbruk og medier og 

kommunikasjon: 

Fagkode    Fagnavn 

NOR1231    Norsk hovedmål, skriftlig.  

NOR1232     Norsk sidemål, skriftlig.  

NOR1233     Norsk muntlig.  

 

 

Utdanningsprogram:  

Studieforberedende Vg3: 393 årstimer  

Påbygg til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram og og studieforberedende 

Vg3 i naturbruk og medier og kommunikasjon: 393 årstimer    

 

Privatistordning:  

Privatistene må ha bestått karakter i både norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk 

muntlig. 

Skriftlig eksamen er 5 timer.  

Muntlig eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid.  

Eksamen omfatter kompetansemålene for både Vg1, Vg2 og Vg3. 

 

Du kan på visse vilkår søke fritak for vurdering i skriftlig sidemål. Da må du skaffe nødvendig 

dokumentasjon og sende søknad til privatistskolen innen fristen. 

 

Beskrivelse av muntlig for NOR1213 og NOR1233: 

Her finner du mer informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen 

 

Hjelpemidler til eksamen: 

Skriftlig eksamen 

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Til eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av 

Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Privatisten kan ta med egen PC.  

 

Muntlig eksamen  

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt, også  PC, men ikke internett og andre verktøy som 

tillater kommunikasjon. Privatisten kan ta med notatark som er produsert i forberedelsestiden inn til 

eksaminasjonen. 

 

Både skriftig og muntlig eksamen i norsk omfatter alle kompetansemålene på Vg1, Vg2 og Vg3. 

 

Eksamensavgift: 

Det betales 1 avgift for skriftlig eksamen i norsk hovedmål 

Det betales 1 avgift for eksamen i norsk sidemål  

Det betales 1 avgift for muntlig eksamen. 

 

 

 

 

https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Selve-eksamen/Fritak-vurdering-sidemal/
https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Selve-eksamen/Gjennomforing-av-eksamen/
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Generelt leseforslag: 

Eksamen i det enkelte fag tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg godt inn i alle 

hovedområdenes kompetansemål. Læreplaner finnes på www.udir.no.  

Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen norsk. Det er kompetansemålene i 

læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag og 

programfag, fremmedspråk og norsk har mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig 

at du velger og leser valgt litteratur. Du kan ta med deg en oversikt over valgt litteratur til eksamen. 

Hvilket behov sensor har for den vil variere. Oppgavene utformes slik at du også kan trekke 

inn litteratur fra din egen leseliste. Som en hjelp til tolkning av læreplanen kan du bruke Buskerud 

Fylkeskommunes sitt forslag til leseliste som du finner på høyre side.   

Fordypningsemne 
I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne presentere 

analysere, og drøfte  innholdet av det individuelt valgte lærestoffet. Du kan levere tittel på 

fordypningsemnet ditt til sensor på eksamensdagen. 

 

 

 

Generell vurderingsveiledning: 

For sentralt gitt skriftlig eksamen: se www.udir.no under Eksamen 

 

http://www.udir.no/
http://www.udir.no/

