
EKSAMEN VÅR 2023  
 

OPPSTARTSINFO 
 

Før eksamen starter må du slå av mobil og smartklokke og legge det i boksen som 

er satt fram. Hovedvakt organiserer dette. 

DIGITAL EKSAMEN 
• Besvarelsen i mange fag skal leveres digitalt. Kandidaten må da skrive 

oppgaven på PC.  

Skole-PC skal restartes. På hovedvakts oppfordring tas batteriet ut (hvis 

mulig) og settes på plass igjen. 

 

INNLEVERING PÅ PAPIR: 
• I noen fag må fremdeles besvarelsen skrives på papir. Papir vil bli utlevert av 

eksamenstilsynet. 

• Du skal kun benytte utlevert skrivepapir. Eget papir er ikke tillatt, hverken til 

kladd eller innlevering. Ta kontakt med vakt hvis du trenger mer papir. 

• Hvis du leverer håndskrevet, må du kun skrive på en side av arket. 

• Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker 

• Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet. Kladd kan hentes 

dagen etter eksamen 

• Bruk blå eller sort penn. Figurer tegnes med blyant. 

• Det skal ikke brukes noen form for korrekturlakk/tape. Ved feil, stryk over. 

 

• Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten. 

• Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du 

har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til 

eksamenstilsynet. 

• Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med de 

eksamensansvarlige. 

• Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt dersom eksamensoppgaven krever 

det. Vi krever kablede hodetelefoner/øreplugger. 

• Du skal ikke skrive navnet ditt på noen dokumenter eller papirer i dag, bruk 

kandidatnr i ALLE sammenhenger 

 

Ingen må forlate eksamensrommet uten at vakt har godkjent det og ingen får avslutte 

eksamen før kl.10.00  

Ved akutt sykdom, ta kontakt med vakt som videre tar kontakt med 

eksamensansvarlig. 

Hvis brannalarmen går, skal alle bli sittende. Vakt vil sjekke og informere. 

 



EKSAMEN VÅR 2023  
 

OPPSTARTSINFO 
 

Alle kandidater har eget brukernavn / kandidatnr. og passord. Dette står på lappen 

der du sitter.  

 

Privatister og elever med lånt PC får eksamensbruker som brukes ved pålogging. 

Elever bruker ordinær skolepålogging. 

Når du skal levere besvarelsen må du ta kontakt med vakt.  

Ved innlevering skal du 

1. Konvertere dokumentet til PDF 

2. Laste opp dokumentet 

3. Åpne dokumentet og sjekke at det er korrekt 

4.  Levere. 

 

Pass på at dokumentet ditt har topptekst og bunntekst. 

Topptekst skal inneholde:  

Kandidatnr: 

Fagkode AAA1111 (tre bokstaver, 4 tall) 

Eksamensdato 

 

Bunntekst: Side 1/ (antall sider). 

Ta kontakt med vakt hvis du trenger hjelp til dette. Bruksanvisning finnes. 

 

 

Lykke til med eksamensgjennomføringer. 

 

 

 


