Administrere eksamen høsten 2018
Vi oppdaterer denne artikkelen frem til eksamen starter 13. november. Høstens
eksamensperiode er 13. - 30. november. Etter at eksamen har startet, må dere
følge med på Viktige meldinger.

ARTIKKEL | SIST ENDRET: 06.11.2018

Til dere som er ansvarlig for gjennomføringen av eksamen
Alt om eksamen
Her finner du informasjon om organisering, gjennomføring og oppfølging av eksamen.

Følg med på «Viktige meldinger» i eksamensperioden!
All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller
systemfeil, legger vi fortløpende ut på Viktige meldinger.
Sjekk alltid "Viktige meldinger" først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på siden for "Viktige
meldinger", ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no.
Åpningstider på telefon er fra klokken 08:00 – 15:45.
Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei. Det vil si at skoler skal
kontakte fylkeskommunen.

Veiledninger for PGS – eksamen
Vi har laget veiledninger med skjermbilder slik at skolen kan se hvordan PGS vil se ut på eksamensdagen.
Veiledningene er ment for skoleadministrator/eksamensvakt.

Digitale eksamensoppgaver
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Disse to eksamensoppgavene blir ikke trykket eller distribuert på papir:
•

SAM 3038 Psykologi 2

•

SAM 3009 Medie- og informasjonskunnskap 2

Det er ikke meningen at skolen skal skrive ut oppgavene, men at elevene/kandidatene skal hente
oppgavene i PGS – eksamen. Hensikten er å innhente erfaringer og kartlegge utfordringer ved
gjennomføring av eksamen uten papiroppgaver.
Merk at forberedelsesmateriell og vedlegg fremdeles blir sendt ut på papir.

Nettbaserte hjelpemidler
Fra i år gjelder nye, obligatoriske nasjonale føringer for hjelpemiddelbruk. Fylkeskommunene skal sikre at
alle elever og privatister har tilgang til de nettbaserte hjelpemidlene som finnes på den samlede oversikten
for alle fylkeskommunene.
Les mer om nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler.

Åpent internett i noen fag
Elever får tilgang til internett i sju fag.

Å skanne eksamensbesvarelser
Vi anbefaler at dere skanner papirbaserte besvarelser og leverer disse i PGS-eksamen. Digital levering gir
bedre sikkerhet, og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene.
Her finner du eksempel på innføringsark i A4-format som det er enkelt å benytte i arkmateren på
skanneren. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende
eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke, som er framme dagen etter
at eksamen er gjennomført.

Tilrettelagte oppgaver for blinde og sterkt svaksynte
Eksamensoppgaver i punktskrift på leselist og elektronisk versjon for sterkt svaksynte laster du ned fra PAS
– eksamen. Vi sender ut eksamensoppgavene i punktskrift på papir til dere som har bestilt.

Frist for innsending av klage på karakter
Fylkesmannen må ha mottatt klagen fra skolen/privatistkontoret senest onsdag 23. januar 2019.

Til IKT-ansvarlig
IP-adresser og tekniske krav
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Vi oppfordrer IT-ansvarlige til å sjekke IP-adresser og tekniske krav tett opptil eksamen starter. Hver gang
vi oppdaterer teksten, vil vi bestandig skrive datoen når teksten ble endret.
Her finner du IP-adresser og tekniske krav skolen trenger for å gjennomføre eksamen.
Lykke til med gjennomføringen av eksamen!

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen-hosten-2018/
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