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Regler og 

rettledning for 
elever på 

eksamen i 

grunnskolen 

Elevene må bli kjent med disse reglene i god tid før eksamen. 

 

Hver elev setter seg straks på plass. Eleven må ikke forlate denne plassen uten lov. 

 

Det er ikke lov å ha med seg mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr. Lever slikt inn på 

kontoret før eksamen, eller la det bli igjen hjemme! 

 

Elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene. Elever kan få 15 minutter i tillegg for å 

levere prøvesvarene. 

 

Elevene skal få utlevert alt kladdepapir som skal ha skolens stempel. 

 

Det må være helt stille og rolig i rommene når det arbeides med oppgavene. 

Alle spørsmål skal gå til en inspektør. 

 

Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir han eller hun tegn til en 

inspektør, som kontrollerer papirene. Eleven blir sittende på plassen sin til han eller hun får 

lov til å gå. 

 

Alle kladdeark må leveres inn, og vil ikke bli utlevert før prøven er slutt. 

 

Kladdeark skal normalt ikke følge med et prøvesvar. Men dersom rimelig grunn har hindret 

eller forsinket en elevs arbeid, kan kladden legges ved. I slike tilfeller vil sensorene kunne se 

bort fra at en del av besvarelsen foreligger på kladd. 

 

Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed snarest 

mulig. 

Gyldig fravær krever legeattest. 

Krav til utvidet tid krever legeattest. 

 

Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å fuske, blir uten videre 

bortvist fra prøven. Før prøven tar til, må elevene kontrollere at de ikke av vanvare har tatt 

med seg noen ulovlige hjelpemidler som f.eks. mobiltelefon.  

 

Dersom du blir tatt i juks, eller forsøk på juks, mister du karakteren i både standpunkt og 

eksamen i det faget du jukser/ forsøker å jukse. Det får altså konsekvenser for ditt inntak 

til videregående skole. 

Dette fremgår i forskrift til opplæringsloven, § 3.37 

 

Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven.  

Dette har samme konsekvenser som ved fusk. 


