Breidablik læringssenter
Avdeling grunnskole- og spesialpedagogisk tilbud for voksne

Oppmelding til privatisteksamen i grunnskolefag for voksne, våren 2021
Personopplysninger:
Fornavn

Etternavn

Gateadresse

Fødselsnummer (11 siffer)

Postnummer

Poststed

E-postadresse

Mobiltelefon

Sted/dato

Signatur

Sett kryss for de eksamensprøvene du ønsker å melde deg til:
Sett
kryss

Fagkode

Fag

Eksamensform

Eksamensdato

Avgift

NOR0214

Norsk hovedmål

Skriftlig

19.05.21

kr 1150,-

NOR0215

Norsk sidemål*

Skriftlig

20.05.21

kr 1150,-

NOR0216

Norsk, muntlig

Muntlig

17.06.21

kr 1150,-

ENG0012

Engelsk skriftlig

Skriftlig

21.05.21

kr 1150,-

ENG0013

Engelsk muntlig

Muntlig

17.06.21

kr 1150,-

MAT0010

Matematikk

Skriftlig

25.05.21

kr 1150,-

NAT0010

Naturfag

Muntlig

17.06.21

kr 1150,-

SAF0010

Samfunnsfag

Muntlig

17.06.21

kr 1150,-

Merknad

Forberedelsesmateriell til norsk
skriftlig hovedmål og sidemål er
tilgjengelig 18.05.21 kl 09.00.

Forberedelsesmateriell til engelsk
skriftlig er tilgjengelig 20.05.21
kl 09.00.

Krav til vitnemål for grunnskolen for voksne er sluttvurdering i fagene norsk, engelsk, matematikk,
samfunnsfag og naturfag. Eksamen i norsk består av to skriftlige eksamensprøver (hovedmål og sidemål*)
og en muntlig eksamen. Eksamen i engelsk består av en skriftlig og en muntlig eksamensprøve. Skriftlig og
muntlig eksamen i fagene norsk og engelsk må avlegges samme år.
*Privatister med rett til fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål avlegger to skriftlige eksamener i
norsk hovedmål som vurderes med en samlet karakter. Rett til fritak for vurdering i skriftlig sidemål må
dokumenteres.
Søknaden sendes:
Breidablik læringssenter
Postboks 500
5501 Haugesund
Søknadsfrist er 31. januar 2021
https://haugesundkommune-my.sharepoint.com/personal/oppmo_haugesund_kommune_no/Documents/skjema/søknad om privatisteksamen.docx
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Breidablik læringssenter
Avdeling grunnskole- og spesialpedagogisk tilbud for voksne

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Haugesund
Bestemmelser vedrørende privatisteksamen er gitt i Forskrift til opplæringslova §§ 3-25 – 3-37. Kandidater som
melder seg opp til eksamen ved Breidablik læringssenter må ha bostedsadresse i Haugesund kommune.
Du må bekrefte at du aksepterer følgende:
1. Du forplikter deg til å gjøre deg kjent med og overholde lover, regelverk og retningslinjer som gjelder for privatister
2. Du er selv ansvarlig for korrekt oppmelding som omfatter:
a. Oppmelding innen fristen 31. januar
b. Betalt prøveavgift innen fristens utløp
c. Du kan ikke være oppmeldt i samme fag to steder (bare ved Breidablik læringssenter)
d. Undersøke om fag du melder deg opp i har forberedelsedel (se forsiden)
3. Prøveavgiften refunderes ikke ved feiloppmelding eller ved avmelding etter oppmeldingsfristens utløp, eller ved
dokumentert fravær fra eksamen. Det er ikke mulig å gjøre noen endringer/ korreksjoner etter oppmeldingsfristens
utløp
4. Du er selv ansvarlig for å holde Breidablik læringssenter oppdatert på person- og kontaktopplysninger som du har
registrert på forsiden, slik at du mottar informasjon som sendes fra oss. Spesielt må du til enhver tid ha oppdatert:
a. E-postadresse
b. Mobilnummer
c. Postadresse
5. Særskilt tilrettelegging må søkes hvert semester innen oppmeldingsfristen. Søknaden må sendes på eget
søknadsskjema vedlagt sakkyndig uttalelse. Du får søknadsskjema ved å kontakte skolen eller på vår nettside
6. Andre ekstraordinære eller spesielle forhold ved avleggelse av eksamen må varsles Breidablik læringssenter innen
oppmeldingsfristen
7. Gyldig legitimasjon med fødselsnummer, bilde, navn og signatur må forevises eksamensdagen. Kandidater uten
gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen
8. Ved eksamen må du selv gjøre deg kjent med:
a. Tillatte hjelpemidler i faget. Ved bruk av datamaskin må all nødvendig programvare ligge lokalt lagret på din
maskin, siden det ikke er tillatt å koble datamaskin til nettverk/internett under eksamen
b. Alle elektroniske enheter med funksjonalitet som muliggjør kommunikasjon, skal være avslått/deaktivert
under eksamen
c. Bruk av annet enn tillatte hjelpemidler behandles som fusk/forsøk på fusk
10. Frist for klage på eksamensresultat etter skriftlig eksamen er 10 - ti dager. Fristen løper fra det tidspunkt
kandidaten har mottatt, eller burde gjort seg kjent med eksamensresultatet
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