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Sentralt gitt eksamen:
Alle elever skal opp til sentralt gitt eksamen (Fritak etter ftO § 3-20-3-24). De som har fritak skal ikke delta i eksamen i faget. 
Rektor kan etter søknad fra foreldra frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende grunner.


Eksamensplan Vår 2012

Hendelse
Forklaring
Når
Opplysning om trekkfag

Elevene får vite hvilke fag som de skal ha eksamen i.

Tirsdag 15. mai
kl.09:00
Norsk

Elevene får tilgang til forberedelsesmateriell. Dette gjennomgås i plenum med faglærere (Auditorium)

Mandag 21. mai
kl.13:00


Forberedelsesdag. 
Alle elever møter på skolen og forbereder seg til eksamen.
Samtale med faglærer

Tirsdag 22. mai
kl.08:30 – 14:00

EKSAMEN

Onsdag 23. mai
5 timer
(utvidet tid etter søknad + 1 time)


EKSAMEN

Torsdag 24. mai
5 timer
(utvidet tid etter søknad + 1 time)







Hendelse
Forklaring
Når
ENGELSK

Elevene får tilgang til forberedelsesmateriell. Dette gjennomgås i plenum med faglærere (Auditorium)


Tirsdag 29. mai
kl.13:00


Forberedelsesdag. 
Alle elever møter på skolen og forbereder seg til muntlig eksamen.
Samtale med faglærer

Onsdag 30. mai
kl.08:30 – 14:00

EKSAMEN

Torsdag 31. mai
5 timer
(utvidet tid etter søknad + 1 time)






Informasjon
Faglærere gjør elever og foreldre kjent med Vurderingsveiledningen i faget. (udir.no) 
Rektor informerer om retningslinjer for elever og foreldre. 








Retningslinjer for gjennomføring av sentralt gitt Eksamen:

Hjelpemiddel til eksamen ftO § 3-31
To modeller for hjelpemidler: 
Modell 1: 	Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett/ kommunikasjon/ oversettelsesprogram.
Modell 2: 	Del 1: skrivesaker, passer, linjal, og vinkelmåler er tillatt
		Del 2: Alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett/ kommunikasjon

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, også internett.


Tilrettelegging ftO § 3-32
Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal kunne få forholda lagt til rette. Tiltaka må tilpasses til eleven. 
Rektor avgjør etter søknad hvilke tiltak som skal benyttes.


Bortvisning fra eksamen ftO § 3-36
Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. 
Dersom atferden til en elev er av en slik art at den ikke retter seg etter tilsnakk (advarsel), kan eleven vises bort fra eksamen. 
Bortvisningen avgjøres av Rektor og er et enkeltvedtak som det kan klages på.


Annullering av eksamen ftO § 3-37
Dersom det er gjort formelle feil ved avviklingen av eksamen, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen.
Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har jukset eller forsøkt å jukse ved eksamen. Rektor avgjør spørsmålet om annullering og er et enkeltvedtak med klagerett.
Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen. 
Elever som får eksamen annullert på grunn av juks får ikke standpunktkarakter i faget.


Klagerett ftO kap. 5
Eleven kan gå igjennom svarene med sin faglærer. 
Hvis en ønsker å gå videre med en klage må denne fremsettes skriftlig (klagefrist 10 dager). Klagen ved sentralt gitt eksamen sendes til en klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen. 
Hvis klagenemnda gir klageren medhold i forhold til eksamensprestasjonen, settes det en ny karakter.




Lokalt gitt eksamen:
Alle elever skal prøves i lokalt gitt eksamen (avhengig av tildeling av eksterne sensorer).
Det er utarbeidet en egen forskrift for gjennomføring av lokalt gitt eksamen for kommunene i Sør-Østerdals-regionen.


Eksamensplan Vår 2012

Hendelse
Forklaring
Når
Opplysning om trekkfag

Elevene får vite hvilke fag som de skal ha eksamen i.

Onsdag 12. juni
kl.09:00
Kantine
Forberedelse

Elevene trekker eksamensoppgaven i det faget de har kommet opp i.
Skolen utarbeider en plan for gjennomføring av veiledning av elevene 

Onsdag 13. juni
kl.09:15
Angitt klasserom
Forberedelse

Forberedelsesdag. 
Skolen utarbeider en plan for gjennomføring av veiledning av elevene 


Torsdag 14. juni
kl.08:30 – 14:00
EKSAMEN
Muntlig eksamen gjennomføres i henhold til oppsatt plan

Fredag 15.juni
Etter oppsatt plan






Informasjon
Faglærer må gjøre eleven godt forberedt på hvordan eksaminasjonen vil foregå og hva som vektlegges i vurderingen jf. Vurderingskriterier. Eleven skal kjenne til kompetansemålene i læreplanen. Faglærerrapporten gjøres for elevene

Rektor informerer om retningslinjer for elever og foreldre. 



Eksamensinstruks

Det er satt av 30 min til den enkelte elev.

	Inntil 15 min utnyttes til en presentasjon, uten avbrytelse, der du legger fram resultatet av arbeidet i forberedelsesdelen.


	Presentasjonen bør ikke leses opp fra et ferdigskrevet manus, men framføres muntlig med utgangspunkt i en kort disposisjon eller momentliste du har med. Momentlisten kan du bli bedt om å vise fram til faglærer/sensor.


	Resten av eksamenstiden vil bli brukt til oppklarende spørsmål og fordypning i faget. Samtalen skal ta utgangspunkt i presentasjonen.


	Om du ønsker det kan tavle, lysark, IKT, bilder eller gjenstander brukes i presentasjonen. Du er ansvarlig for å melde fra om behov for utstyr, senest på veiledningssamtalen andre forberedelsesdag.








Klage 
Klageretten og prosedyren for denne er beskrevet i forskrift til Opplæringslovas § 5-1. Det kan bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Ved klage henter Rektor inn uttalelse fra sensor og faglærer og sender disse sammen med klagen og sin uttalelse til fylkesmannen. Kopi sendes til klageren.
Dersom klageren får medhold, skal karakteren annulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Elven skal i så fall bedømmes av en ny sensor og det trekkes nytt fag med nye oppgaver. 
Klagen skal fremmes skriftlig av klager. En felles henvendelse fra flere elever evt. hele gruppa regnes ikke som klage.
Det kan bare klages på formelle feil. Dette kan f. eks være;
	Innhabilitet.
Feil ved oppnevning av sensor.
Feil knyttet til eksaminasjonen.
Brudd på regler for karakterfastsetting.
At elven ikke har fått kjennskap til vurderingskriteriene.
At oppgaven ikke er innenfor læreplanens mål.
At eleven ikke har fått den tida han/ hun har krav på.
At eleven blir avbrutt av andre forstyrrelser…..


