
          
             RINGERIKE VIDEREGÅENDE SKOLE   

viken.no  

Ringerike videregående skole 
Postadresse: 
Postboks 14 
NO-3502 HØNEFOSS 

Besøksadresse: 
Stangsgate 9 
E-postadresse 
ringerikevgs@viken.no 

Telefon 
+47 32 11 34 00 
 

Bankkonto 
1503.10.04680 
Foretaksregisteret 
NO 974 606 208 

Hvis du hadde fremmedspråk på ungdomskolen, sett ett kryss for hvilket fag du valgte. 
 
Tysk      Skriv inn navn på språket du ønsker å melde deg opp i 
Spansk   

Fransk   

 

 
 
 
Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomskolen, sett ett kryss for hvilket fag du valgte. 
 
Engelsk fordypning   Skriv inn navn på språket du ønsker å melde deg opp i 

  Norsk fordypning   
Matematikk fordypning   
Opplæring i arbeidslivsfag  
 
 
 
Jeg vil være elev i en tysk/fransk/spansk-gruppe til resultatet fra privatisteksamen foreligger  
Jeg vil ikke være elev i en tysk/fransk/spansk-gruppe til resultatet fra privatisteksamen foreligger  
__________________________________________________________________________________ 

NB! Sammen med rådgiver melder du deg opp som privatist til muntlig eksamen i språket. 

Oppmeldingsfrist er 15. september. 
ERKLÆRING:  
Jeg er kjent med at skolen ikke gir støtte til undervisning i språket jeg vil avlegge eksamen i, og at det 
er mitt ansvar å tilegne meg kunnskap innen språket. 
 
Jeg har meldt meg opp til skriftlig- og muntlig eksamen som privatist i samarbeid med rådgiver. 
 
Jeg er kjent med at eksamen i språket jeg har valgt, vil være en erstatning for et annet 
fremmedspråk og at bestått eksamen er nødvendig for å oppnå et fullført vitnemål fra videregående 
skole. Dersom jeg ikke har bestått faget ved utgangen av Vg2, vil jeg ikke få bestått Vg1 og Vg2, selv 
om alle andre fag på disse årstrinnene er bestått. 
 
Jeg er kjent med at hvis jeg ønsker å ta eksamen på et høyere nivå i dette språket på et senere 
tidspunkt, må jeg melde meg opp som privatist. Jeg er klar over at karakteren fra eksamener på 
lavere nivå vil bli fjernet dersom jeg ønsker å få eksamenskarakter fra høyere nivå påført på 
dokumentasjonen min. 

Underskrift skole:       
                                                                             

 

Elevens navn: 
 
Personnr. (11 siffer): 

 
Klasse: 

Dato: 
 

Underskrift: 

 

Fellesfag  
NIVÅ I: 

  

Programfag 
NIVÅ III: 

  

Fellesfag NIVÅ 
II: 

  

Programfag 
NIVÅ III: 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 


