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Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

• Oppmøte i resepsjonen kl. 15:45.

• Alle hjelpemidler tillatt, også mobil.

• Det skal være helt stille i rommet. 
Ikke snakke i telefon, men kan 
kommunisere.

• Ikke lov å ta bilde av 
eksamensoppgaven.

• Trenger ikke følge kandidater til 
toalett.



Skriftlig eksamen - Generelt

• Vakter møter i gymsalen kl. 8.

• Det skal alltid være to vakter til stede i 
eksamenslokalet.

• 19. Og 21. Mai En vakt har ansvar for en rad. Avtale 
med sidemann for lunsj osv.

• Ikke lenger oppmøte lister. Navnelapper på bordene 
som vi henter kl. 10.

• Vakter kan dele ut kladdeark og sjekke ID (på 
avstand) så fort kandidater kommer inn.

• Eksamensoppgaven deles ut kl. 09:00.

• Hovedvakter har overordnet ansvar og kan rullere 
mellom rader



Skriftlig eksamen - Hjelpemidler

Matematikk del 1:
Ingen hjelpemidler. Skriver for hånd.

Kan starte på del 2 før tiden, men uten hjelpemidler

Ellers er alle hjelpemidler tillatt utenom nett/kommunikasjon.

Mobil og smartklokke slås av og legges i sekken.

Headset/hodetelefoner ikke lov. Hvis behov har vi øreplugger.

Ikke minnepenn i PC under eksamen.

Kandidatene kan ikke låne ut utstyr seg i mellom under eksamen.



Skriftlig eksamen - Generelt

• Alle privatister har med privat PC eller Ipad. 

• Frivillig å bruke PC. Noen skriver for hånd.

• Frivillig å levere sikkerhetskopi på minnepenn. Privatistene må be om 
dette selv. 

• Ingen får forlate eksamen før kl. 10. Kandidater har lov til å møte helt 
frem til kl. 10.

• Det skal være stille i eksamenslokalet. Gjelder både vakter og 
kandidater.



Skriftlig eksamen – Mistanke om fusk

• Kontakt Geir Herikstad (92208830)

• Dere skal ikke snakke med kandidaten eller forstyrre kandidaten mens 
dere venter på Geir.



Skriftlig eksamen – Skriver for hånd

• Alle velger om de vil levere digitalt eller på papir.

• Matematikk del 1 skal leveres på papir.

• Skriver med sort eller blå kulepenn. Kan bruke farger ved tegninger.

• Innføringsark:

• Vakter lager skilleark for hver kandidat med kandidatnummer.

• Husk å sjekke at alle felt er utfylt på alle ark.



Skriftlig eksamen - Generelt

Hvis kandidater skal kjøpe lunsj, røyke eller på toalettet må kandidaten følges av en vakt.

Når eksamen er ferdig må vakter sørge for at det fortsatt er stille i eksamensrommet av 
hensyn til kandidater som har ekstra tid.

Hvis alle på raden din er ferdig med eksamen kan du gå hjem. Husk å sende melding til 
Linnea

Hvis det er problemer med nett, ved innlevering, skal ikke kandidaten dele nett fra sin mobil. 
Kontakt eksamensteamet.



Oppmøte

• Minimum 2 timer:

• Oppmøte i resepsjon kl. 15:30

• Minimum 6 timer:

• Oppmøte i gymsal kl. 8



Heldagsprøve

• Vakter møter 08:00 og får betalt til 14:30.
• Elever går på do en og en
• Kan bruke PC. Besvares digitalt, men det kan også leveres på papir
• Mobil avslått og legger i sekken.
• Har tilgang til nett, men kun fagrelatert søk. Ikke lov å kommunisere.
• Hjelpemiddel: bøker/notater
• Oppgavehefter leveres i resepsjonen
• Vi anbefaler vakter bruk av munnbind, vi deler ut.
• Alle skal være ferdig med heldagsprøve kl. 13:30, utvidet tid ferdig 14:30



Lønn 

• Timelønn: 218,-
• Skattekortet:

‒ Beskjed fra fylket om at dere selv må gå inn på skattedirektoratets sider og endre sitt 
skattekort ved å legge inn forventet lønnsinntekt for året av Viken fylkeskommune. Først 
når det er gjort kan fylket hente ut skattekort.

• Utbetaling 12. hver måned. Vakter i mai blir utbetalt 12. juni.

• Skriftlig eksamen er minimum 6 timer, deretter hver påbegynte halvtime. 
Muntlig eksamen er minimum 2 timer, deretter hver påbegynte halvtime.

• Vakter over avtalt tid: send melding til Linnea Kihl (48990897) samme dag 
som vakt er utført, send gjerne en melding før du forlater lokalet.



Kontaktpersoner 
under eksamen

Geir Herikstad – 922 08 830

Linnea Kihl – 489 90 897

Sigmund Coll-Hansen – 414 08 142


