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Velkommen til 
Eksamensmestringskurs

Vi starter klokken 18:00. 

Trenger du teknisk hjelp med innlogging, lyd eller bilde 

kan du kontakte Eirik Andre Engen på tlf.: 418 53 699

Kurset vil bli tatt opp og lagt ut på våre nettsider 

(www.karrierenordland.no) i etterkant.

Vi tar spørsmål i chatten underveis.

Mot slutten av kurset stopper vi opptaket og åpner for 

muntlige spørsmål fra dere.

http://www.karrierenordland.no/


Eksamensinformasjon 
HØSTEN 2021

Leder FED: Stig K Berntzen 



Velkommen til eksamen!
• Formålet med å gi informasjon før eksamen:

– Fjerne eventuell usikkerhet rundt eksamensgjennomføringen

– Forberedelse til eksamen

– Gi best mulig forhold for kandidaten under eksamen

– Sikre at eksamen gjennomføres etter regelverket

• Forventninger til deg som kandidat:

– Har med deg nødvendige hjelpemidler

– Sjekk at egen pc/mac og lader fungerer. Nødvendig programvare må 

være installert og sørg for at eventuelle oppdateringer er gjort. Du må 

sjekke at det er plass til å lagre besvarelsen din på maskinen. Nettbrett 

anbefales ikke da vi ofte opplever problemer ift innlevering.

– Har satt deg inn i læreplan for faget og regelverket som gjelder for 
eksamen

– Følger regelverk for eksamen

Eksamensfilm høsten 2020
NB! Pgsa er erstattet med: 

kandidat.udir.no





Eksamen på Polarsirkelen

• Skriftlige eksamener avholdes i AKRØ 
(gymsal ved glassgata) og på A207/A210

• Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk 
eksamen: egne rom (se SMS fra skolen) 

• Parkering ved E12 (elevparkering)



Når du kommer til eksamenslokalet
1. Følg smittevernreglene: vær hjemme om du har symptomer, husk håndhygiene!

2. Møt opp senest kl. 08.30 – da får du god tid til å gjøre deg klar før felles informasjon gis kl. 

08.45. Eksamen starter kl. 09.00. Kommer du seinere får du ikke ekstra tid. Ingen får forlate 

lokalet før kl. 10.00. Ingen slipper inn etter kl. 10.00. 

3. Fremvis gyldig legitimasjon (skolebevis/bank-kort m/bilde eller pass)

4. Eksamensvakt vil kvittere for ditt oppmøte

5. Telefon og smartklokke slås av og legges på anvist sted

6. Finn din eksamenspult – på pulten finner du ditt omslagsark med fagkode, brukernavn, 

passord og kandidatnummer. Sjekk at dette stemmer.

7. Ta frem pc og logg deg på trådløst nettverk «Eksamen».                                                 

Ikke tillatt å bruke andre nettverk! 



Før eksamen starter
7. Åpne en nettleser og logg deg på prøvegjennomføringssystemet: https://kandidat.udir.no/

– Privatist logger på med kandidatnummer og passord (se omslagsark). Elev logger på med FEIDE.

– Av hensyn til smittevern vil eksamensansvarlig åpne for alle – trenger ikke bruke «Dagspassordet» 

– Eksamensoppgave er tilgjengelig elektronisk kl. 09.00. Papirutgave kan være tilgjengelig

– Ved todelt eksamen: etter pålogging legges pc bort før eksamen starter kl. 09.00

8. Ved elektronisk besvarelse:

– Opprett et tekstdokument og sett inn topptekst: fagkode - kandidatnummer (eks.: NOR1211-759VBF)

– Evt. sett inn sidetall i bunntekst

– Lagre dokumentet på maskinen med filnavn: kandidatnummer + fagkode

– Ikke bruk eget navn i besvarelse / filnavn

9. Ved besvarelse på papir: 

– Bruk blå eller svart penn, og ikke bruk korreturlakk ved feil – strek over

– Fyll ut toppfeltet for hvert ark (fagkode, kandidatnummer og sidetall) – ikke bruk eget navn!

https://kandidat.udir.no/


Under eksamen
• Les oppgaveteksten nøye før du starter å skrive. I f.eks. «Case-oppgaver» må du se nøye på hva 

oppgaven inneholder og vise at du kan se sammenhenger og anvende bred kunnskap i faget.  

• Ikke forlat din plass uten at vakt har gitt tillatelse til dette

• For todelte eksamener

– Del 1 besvares og leveres på papir (ingen hjelpemidler bortsett fra skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler)

– Del 2 kan leveres på papir og/eller elektronisk (hjelpemidler tilgjengelig, bortsett fra samskriving, chat og annen 

kommunikasjon).

• Ved behov for utskrift kontaktes eksamensvakt. Du får da en minnepenn som du lagrer filen på. Vakt skriver ut 

dokumentfilen og gir utskriften til deg. Husk å fyll inn riktig topptekst her også. 

• Tilgjengelige nettressurser: https://eksamensinfo.nfk.no/

• Ikke tillatt med ørepropper/headset – unntak ved tilrettelegging (må ha søkt og fått innvilget tilrettelegging)

• Ikke tillatt med oversettelsesprogram på pc (i fagene norsk, engelsk og fremmedspråk)

• Program du skal bruke må være lagret/installert på din pc, og du må kunne bruke disse.

https://eksamensinfo.nfk.no/


Når du er klar til å levere eksamen
• Levere elektronisk:

– Sjekk din besvarelse/filen og at topptekst er fylt ut riktig. Last besvarelsen opp til prøvegjennomføringssystemet

– Eksamensvakt SKAL sjekke din kvittering for levert besvarelse, før du lukker din pc

– Evt. kladd legges i eget omslagsark merket med kandidatnummer og fagkode

• Levere på papir:

– Sjekk din besvarelse, og at papirer ligger i riktig rekkefølge, med riktig utfylt topptekst på alle ark.

– Ordne ark i riktig rekkefølge og legg de inn i omslagsarket, med strekkodeark fremst i omslagsarket.

– Be eksamensvakt om å kontrollere og ta imot din besvarelse.

– Evt. kladd legges i eget omslagsark merket med kandidatnummer og fagkode

• Når du har levert din besvarelse:

– Rydd pulten din, ta med deg dine eiendeler og desinfiser hendene dine, før du forlater skolen.

• NB! Brudd på eksamensreglene regnes som fusk!



Evakuering av bygg under eksamen

• Følg anvisning fra vakter

• Kandidatene deles i grupper

• Gå rolig ut sammen med vakt

• Ikke tillatt å ta med mobiler, 
PC, vesker, papirer eller annet 
ut av eksamenslokalet

• Ikke tillatt å kommunisere 



Klage på eksamen

Hva kan du klage på?

• Skriftlig eksamen: Karakter

• Formelle feil på ikke-skriftlige eksamen (muntlig-praktisk eller praktisk 
eksamen)

• Klage leveres digitalt (MinID) og innen 10 dager etter at karakteren er 
offentliggjort.

• Klagefrist er 10 dager fra den dagen karakteren blir offentliggjort i iSkole.

Mer informasjon på https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-
opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/


Spørsmål?

Lykke til på eksamen ☺


