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Forord
Velkommen som privatist og praksiskandidat til Buskerud fylkeskommune.
Her vil du finne en kortfattet informasjon om oppmelding til eksamen, læreplaner,
eksamensordninger, informasjon om fag med mer og med linker til nettsteder hvor du finner
utfyllende informasjon.
Du er selv ansvarlig for å melde deg i riktig fag, kunne fagstoffet, skaffe deg læreplan og
nødvendig lærestoff og sette deg inn i regler og rutiner som gjelder for eksamen.
Informasjonen i dette heftet kan gjøre det lettere for deg å vite hva du må sette deg inn i og hvor
du finner informasjonen.
Lykke til med eksamen.

Drammen 23.08.2017

Anne Hurum
Leder, Eksamensseksjonen

Anne Jorunn Borge
Rådgiver, Eksamensseksjonen

Elektronisk dokument som er godkjent uten underskrift
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1. Styringsdokumenter
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova
Læreplan generell del
Læreplan for fag
Rundskriv Udir

2. Informasjon om eksamen for privatister og
praksiskandidater I Buskerud
På nettstedet til Buskerud fylkeskommune finner du utfyllende informasjon om eksamen.

3. Oppmelding til eksamen
Du skal melde deg til eksamen på www.privatistweb.no og betale eksamensavgiften med kort.
Oppmeldingsperioden for
-

høsteksamen er fra 24. august til og med 15. september
våreksamen er fra 15. januar til og med 1. februar

Det er ikke mulig å melde seg til eksamen utenfor disse periodene.
På www.bfk.no finner du utfyllende informasjon om hvordan du skal melde deg opp.
Før du melder deg til eksamen er det viktig at du setter deg inn i vilkårene for oppmelding.
Du må ha bostedsadresse i Buskerud for å kunne melde deg på Privatistweb til Buskerud. Du kan
ikke melde deg til eksamen i flere fylker i samme eksamensperiode.
Du kan ikke melde deg til privatisteksamen i et fag samtidig som du er elev i faget.
Du er selv ansvarlig for å melde deg til eksamen i riktig fag og det antall eksamener som
læreplanen krever for privatister.
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3.1 Skoler som er privatistenheter med oppmelding til eksamen
Drammen videregående skole
32 89 89 10 (telefonen er
betjent kl. 0930-1130 hver
dag).
privatistdrammen@bfk.no

Studieforberedende fag
Fag for påbygging til generell
studiekompetanse

Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner:
Drammen, Lier, Røyken.
Hurum. Nedre Eiker

Åssiden videregående skole

Yrkesfag
Praksiskandidat og lærlingsentralt gitt skriftlig eksamen

Kongsberg videregående
skole

Studieforberedende fag
Yrkesfag
Fag for påbygging til generell
studiekompetanse
Praksiskandidat og lærlingsentralt gitt skriftlig eksamen
Yrkesfag
Praksiskandidat og lærlingsentralt gitt skriftlig eksamen

Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner:
Drammen. Lier, Røyken.
Hurum. Nedre Eiker
Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner:
Flesberg, Kongsberg, Nore og
Uvdal, Rollag og Øvre Eiker

kovs@bfk.no

Hønefoss videregående skole

Ringerike videregående skole

Studieforberedende fag
Fag for påbygging til generell
studiekompetanse

Gol videregående skole

Studieforberedende fag
Fag for påbygging til generell
studiekompetanse
Restaurant og matfag
Yrkesfag
Praksiskandidat og lærlingsentralt gitt skriftlig eksamen

Ål videregående skole

Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner: Hole,
Krødsherad, Modum,
Ringerike Sigdal
Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner: Hole,
Krødsherad, Modum,
Ringerike Sigdal
Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner: Flå, Gol,
Hemsedal, Hol, Nes og Ål
Gjelder for privatister bosatt i
følgende kommuner: Flå, Gol,
Hemsedal, Hol, Nes og Ål

3.2 Veiledning om fag og eksamen
Du kan få informasjon og veiledning ved å kontakte de videregående skolene som arrangerer
eksamen for privatister og praksiskandidater. Se punkt 3.1 over.
Informasjon om hvordan du skaffer deg studiekompetanse eller yrkeskompetanse finner du på
www.bfk.no

4. Særskilt tilrettelegging til eksamen
Privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de
får vist sin kompetanse.
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Du må
-

sette deg godt inn i reglene som gjelder for særskilt tilrettelegging,
sørge for å skaffe deg dokumentasjon fra sakkyndig instans
fylle ut søknadsskjema
sende søknad med dokumentasjon - innen fristen- til privatistskolen du har meldt deg til

Frist for søknad er:
- 15. september for høsteksamen
- 1. februar for våreksamen

5. Fritak for vurdering i skriftlig sidemål
Dersom du oppfyller vilkårene for å søke om å bli fritatt for vurdering i skriftlig sidemål må du
sende søknad til privatistskolen du har meld deg til.
Du må
-

sette deg godt inn i reglene som gjelder for fritak for vurdering i skriftlig sidemål
sørge for å skaffe deg nødvendig dokumentasjon
fylle ut søknadsskjema
sende søknad med dokumentasjon - innen fristen- til privatistskolen du har meldt deg til

Frist for søknad er:
- 15. september for høsteksamen
- 1. februar for våreksamen

6. Norsk som 2. språk for privatister med kort botid i
Norge
Privatister med botid kortere enn 6 år i Norge, kan søke om å få avlegge eksamen i norsk som 2.
språk for privatister med kort botid.
Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder fra august 2017 for
elever i videregående opplæring, privatister, og deltakere i videregående opplæring spesielt
organisert for voksne.
Du må
-

sette deg godt inn i reglene som gjelder for å kunne avlegge denne eksamen
sørge for å skaffe deg dokumentasjon som viser botid i Norge
fylle ut søknadsskjema
sende søknad med dokumentasjon - innen fristen- til privatistskolen du har meldt deg til
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Frist for søknad er:
- 15. september for høsteksamen
- 1. februar for våreksamen
Du skal ikke samtidig sende inn søknad om Fritak for vurdering i skriftlig sidemål.

7. Når og hvor er eksamen
7.1 Eksamensdato
Eksamensdatoer for skriftlig eksamen er oppgitt for fag på Privatistweb. Eksamensdato for
muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen bestemmes av den enkelte privatistenheten etter
oppmeldingene.
•
•

Eksamensplan for sentralt gitt skriftlig eksamen
Eksamensplan lokalgitte skriftlig eksamen yrkesfag, Formgiving, Idrett, Musikk, dans, drama

Du må passe på å ikke velge flere fag med eksamen på samme dato. Det gjelder for skriftlig
eksamen.
Det er ikke anledning til å bytte tildelte eksamensdatoer. Velger du å ikke møte til eksamen må du
melde til på nytt en annen periode og betale eksamensavgiften på nytt.

7.2 Hvor er eksamen
Gjennomføring av eksamen kan være på en annen skole enn den du melder deg til på
Privatistweb.
Tid og sted for eksamen legges ut på Privatistweb i god tid før eksamen.

Det er ditt ansvar at du møter til rett sted til rett tid.

7.3 Legitimasjon
Du må ha med gyldig legitimasjon som er pass, førerkort eller bankkort med bilde, fødsels- og
personnummer og signatur.
Uten gyldig legitimasjon får du ikke gjennomføre eksamen.
Før skriftlig eksamen må du gjør deg kjent med »Reglement og veiledning for å avlegge skriftlig
eksamen».
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8. Eksamensformer
Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk.
Noen fag har kun en eksamen og noen fag krever to eller flere eksamener som privatist.
Det er viktig at du setter deg godt inn hvilken eksamensform det er i det/de fagene du skal
avlegge eksamen i. Det finner du i læreplanen for faget under kapitlet om Vurdering.

9. Informasjon om fag
Du må skaffe deg nødvendig informasjon om det/de fagene du skal avlegge eksamen i.
Læreplan for faget inneholder kompetansemål som du må kunne til eksamen. Den beskriver også
hvilke eksamensformer det er i faget.
På www.bfk.no er det lagt ut informasjon om flere fag.
For skriftlig eksamen, både sentralt gitt og lokalt gitt er det laget eksamensveiledninger. Tidligere
gitte eksamensoppgaver ligger også tilgjengelig:
Sentralt gitt eksamen er : Passord er Eksamen
Lokalt gitt eksamen: Du må bestille passord på nettsiden for å få tilgang til tidligere gitte
eksamensoppgaver.

9.1 Fag med forberedelse
En del fag med skriftlig eksamen har forberedelse 1 dag før eksamen. Du kan selv hente
forberedelsesmateriell 24 timer før eksamen fra www.udir.no eller du kan hente det på
privatistskolen du har meldt deg til.
Det er ikke tilbud om veiledning for privatister, praksiskandidater og lærlinger.
Forberedelse til muntlig eksamen er 30 minutter samme dag.
Forberedelse til muntlig-praktisk eksamen er 45 minutter samme dag.
Forberedelse til praktisk eksamen er 24 timer.

9.2 Fag som krever innlevering før eksamen/informasjon om valg
Det er enkelte fag innenfor studieforberedende utdanningsprogram hvor privatisten må levere
egenproduserte oppgave før eksamen. Se læreplan for faget. I enkelte fag er det behov for at
sensorer har informasjon om valgt instrument eller idrett i god tid før eksamen.
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9.2.1 Geofag 1
Til muntlig-praktisk eksamen i REA3008 Geofag 1 skal du levere inn en egenprodusert oppgave to
uker før eksamen.

9.2.2 Informasjonsteknologi 1
Til muntlig-praktisk eksamen i REA3014 Informasjonsteknologi 1 skal du levere inn en
egenprodusert oppgave senest en uke før eksamen.

9.2.3 Informasjonsteknologi 2
Til skriftlig eksamen i REA3015 Informasjonsteknologi 2 skal du levere inn oversikt over hvilket
programmeringsspråk du bruker. Innleveringsfrist er én uke etter oppmelding.
Til muntlig-praktisk eksamen i REA3016 Informasjonsteknologi 2 skal du levere inn en
egenprodusert oppgave senest en uke før eksamen.
9.2.4 Teknologi og forskningslære 1
Til muntlig-praktisk eksamen i REA3018 Teknologi og forskningslære 1 skal du levere inn en
egenprodusert oppgave to uker før eksamen.

9.2.5 Teknologi og forskningslære 2
Til muntlig-praktisk eksamen i REA3020 Teknologi og forskningslære 2 skal du levere inn et
egenprodusert forskningsprosjekt to uker før eksamen.
9.2.6 Musikk, dans og drama
Til muntlig-praktisk eksamen i
• MUS2003 Instrument, kor og samspill 1
• MUS2004 Instrument, kor og samspill 2
• MUS2005 Musikk
skal du levere opplysninger om hoved- og bi-instrument én uke etter oppmelding.

9.2.7 Idrettsfag
Melder du deg til privatisteksamen i toppidrett må du gi opplysning om spesialidrett og
nivå. Frist for levering er én uke etter oppmelding.

9.3 Praksiskandidat og lærling
En praksiskandidat kan skaffe seg fagbrev på grunnlag av minst 5 års relevant praksis. Før du kan
melde deg opp til fag- eller svenneprøve, må du ha bestått en egen teorieksamen i faget.
Lærlinger som ikke følger ordinært løp (2 år skole og 2 års læretid) kan på visse vilkår skaffe seg
fagbrev. Du må bestå en egen teorieksamen i faget.
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Ønsker du veiledning om fag og eksamen kontakter du aktuelle privatistskole eller
Fagopplæringsseksjonen i Buskerud.

10. Hjelpemidler til eksamen
Du må selv ta med deg hjelpemidler du kan bruke under eksamen.
Hjelpemidler til eksamen følger to modeller for skriftlig eksamen

10.1 Modell 1 - Eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle
informasjon med andre.
Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og
fremmedspråk.

10.2 Modell 2 – Todelt eksamen
•Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
•Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.
Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.
På www.bfk.no finner du utfyllende informasjon om hjelpemidler til både sentralt gitt og lokalt
gitt eksamen.
Det er ikke anledning til å ha med/bruke PC under forberedelsesdelen til muntlig og muntligpraktisk eksamen.

10.3 Nettbaserte hjelpemidler til eksamen
Elevene og privatistene innenfor Buskerud fylkeskommunen får tilgang til de samme nettbaserte
hjelpemidlene under eksamen. Åpent Internett og verktøy som kan brukes til kommunikasjon er
ikke tillatt.
Det er valgt ut nettadresser som er tillatt å bruke under skriftlig eksamen i Buskerud. Du må gjøre
deg kjent med de aktuelle nettadressene.
Våren 2018 åpnes det for åpent internett til sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.

11. Bruk av PC til eksamen
PC er tillatt hjelpemiddel til eksamen. Du må ta med egen PC til eksamen. Det er ikke utlån av PC.
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Eksamen i utvalgte fag krever bruk av PC med aktuell programvare og tilhørende utstyr. Det
gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i
•
•
•

Matematikk fellesfag
Matematikk programfag (R og S- matematikk)
Programfag REA3015 Informasjonsteknologi 2

Lokalt gitt skriftlig eksamen i
• Matematikk
Vg1 MAT1001 Matematikk 1P-Y, MAT1006 Matematikk 1T-Y
• Helsesekretær Vg 2 HES2003 Yrkesutøvelse
• Musikk:
MUS2005 Musikk i perspektiv
MUS2007 Musikk i perspektiv 2
MUS3001 Musikk fordypning 1
MUS3003 Musikk fordypning 2
• Service og samferdsel Vg1:
SSA1005 Administrasjon og økonomi
SSA1006 Markedsføring og salg
SSA1007 Sikkerhet og transport
• Reiseliv Vg2: RLVS2002 Salg og markedsføring

12. Digital innlevering av besvarelser
Ved skriftlig eksamen skal du levere besvarelsen digitalt. Det krever at du har med deg egen PC til
eksamen.
Du må selv kunne bruke påkrevet/aktuell programvare og ha ferdigheter til å opprette, lagre og
laste opp dokumenter.
Du kan ikke bruke nettbrett.
Hvilke rutiner som brukes ved digital innlevering vil variere fra privatistenhet til privatistenhet.
Du får orientering om rutiner på eksamensdagen.
Det er anledning til å skrive besvarelsen for hånd, men vi oppfordrer alle privatister til å bruke
egen PC til å skrive besvarelsern.

13. Når og hvordan får jeg vite karakterer etter
eksamen
Karakterer etter muntlig eksamen, muntlig- praktisk eksamen og praktisk eksamen oppgis til deg
på eksamensdagen. Karakteren vil etter hvert bli lagt ut på Privatistweb.
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Karakterer etter skriftlig eksamen kunngjøres på Privatistweb.

14. Dokumentasjon
Trenger du kompetansebevis etter eksamen?
Trenger du vitnemål etter eksamen?
Du bestiller kompetansebevis/vitnemål ved å sende epost til privatistskolen med emne
«Dokumentasjon».
Er det din tidligere skole som skal skrive ut dokumentasjonen, må du ta kontakt med skolen.
Praksiskandidater som skal melde seg til fagprøve i Buskerud trenger ikke kompetansebevis. Du
kan skrive ut karakteren fra Privatistweb og legge ved søknaden for fagprøve.

15. Klage på karakterer
Ønsker du å klage på karakterer er klagefristen 10 dager fra du er gjort kjent med eller burde gjort
deg kjent med karakteren.
For muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen betyr det at klagefristen løper fra
eksamensdatoen.
I utvalgte fagkoder på skriftlig eksamen er det ved våreksamen mulig å benytte deg av en
hurtigklagefrist, dvs du får en forkortet klagefrist. Dato for innlevering av klage ved en
hurtigklagefrist oppdateres for hver våreksamen.
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