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1. Bakgrunn for dokumentet  

Dette dokumentet er et underdokument til rutineskrivet for «opplæring utenfor ordinær 

timeplan».  

Målet er felles retningslinjer og overordnede føringer for å redusere ulikheter 

mellom skolene gjeldende for den siste perioden av skoleåret. 

Det overordnede prinsippet er at alle parter i skolesamfunnet har et felles ansvar for å 
bidra til at elevene får oppfylt årstimene i det enkelte fag og til en god utnyttelse av sko-
lens ressurser.  

Våren 2019 ble det gjennomført en høring på forslag til endring i organisering av 

skoleåret i videregående opplæring. Hovedpunktene i høringen dreide seg om 

gjennomføring av skoleårets siste periode (eksamen). I påvente av resultatet av 

høringen og eventuelle endringer i organiseringen av skoleåret, har fylkesrådmannen, 

gjennom en partssammensatt gruppe, utarbeidet et rutineskriv for organisering og 

planlegging av den siste perioden av skoleåret. 

 

2. Formål med dokumentet 

 Med dette dokumentet får skolene noen felles prinsipper og føringer for planleggingen 

av den siste perioden av skoleåret. Føringene gjelder uavhengig av innføringen av VIS. 
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3. Planlegging av skoleåret 

Organiseringen og planleggingen av skoleårets siste periode inngår i arbeidet med 

planleggingen av hele skoleåret. 

Skolene i Rogaland har forskjellige rammer for gjennomføring av eksamen, noe som 

gjør at tidsbruken vil være forskjellig. Det er viktig at skolene innenfor sine lokale rammer 

planlegger for maksimal utnyttelse av skoleåret. Planleggingen av perioden skal gjøres i 

samråd med tillitsvalgte. 

Et viktig moment i årsplanleggingen er fordelingen av elevenes årstimer i fag. Det vil 

være skoleavhengig hvor mange av årstimene i fag elevene har fått før den siste 

perioden. Det anbefales at skolene, innenfor det forsvarlige for elever og lærere, legger 

inn mest mulig undervisningstid før eksamensperiodens begynnelse på det enkelte 

utdanningsprogram og trinn. Det må for eksamensperioden lages en egen plan på 

klasse/trinn-nivå der eksamen og forberedelse til eksamen ivaretas. 

De timene som gjenstår, planlegges i skoleårets siste periode på følgende forskjellige 

måter: 

• Opplæringsaktiviteter  

• Eksamen 

Med opplæringsaktiviteter menes både timer etter timeplan og opplæring som beskrevet 

i rutineskrivet for «opplæring utenfor ordinær timeplan». Skolene planlegger 

opplæringsaktivitetene ut fra årstimene i fagene. Ved mangel på tilgang på 

undervisningsrom i eksamensperioden må en legge til rette for andre arenaer for 

gjennomføring av opplæringen. 

I lærerens arbeidsplan må det komme klart fram hvor mye det forventes at læreren skal 

arbeide gjennom hele skoleåret. Eksterne sensoroppdrag ved skriftlige/muntlige 

eksamener kommer i tillegg. 

Selv om skolene i Rogaland er forskjellige, og har ulike rammer, vil en utvikling av mest 

mulig lik praksis være positivt. Det oppfordres derfor til samarbeid mellom skoler og 

regioner. 

 

4. Felles rammer rundt eksamen 

Alle eksamener beregnes med fem timer til selve eksamen og fem timer til en eventuell 

organisert forberedelsesdag (timene er 60min enheter). 

Eksamensdag: fem årstimer i faget. 

Fag med forberedelsesdag har følgende føringer: 

- Det er en obligatorisk skoledag  



 

- Elevene skal møte på skolen og ha tilgang på en lærer hele skoledagen (5 ti-
mer).  

- Skolene velger selv hvordan de organiserer forberedelsesdagen. 
 

  

5. Modeller for gjennomføring av eksamen 

Vg1 

20 % av elevene blir trukket ut til eksamen i S/M/MP/P trekkfag. 

Skolene planlegger skoleåret slik at alle elever får fullt ut timetallet i fag. Eksamen 

kommer i tillegg for elever som trekkes ut til eksamen. 

Yrkesfaglig Vg2 og Vg3 

Vg2 YF 

Alle elever har en 15 timers praktisk, tverrfaglig eksamen. Disse timene legges inn i 

forbindelse med skoleårsplanleggingen og fordeles på de aktuelle fagene.  

20 % av elevene blir trukket ut til eksamen i S/M/MP/P trekkfag.  

Skolene planlegger skoleåret slik at alle elever får fullt ut timetallet i fag. Eksamen 

kommer i tillegg for elever som trekkes ut til eksamen. 

Vg3 YF 

Den enkelte skole utarbeider oppsett etter modell og førende prinsipper på Vg2 YF. 

 

Studieforberedende Vg2, Vg3 og Vg4 

Vg2 studieforberedende: 

Alle elever skal ha enten 1 skriftlig eller 1 muntlig/praktisk eksamen.  

Elevene får 10 årstimer knyttet til eksamen likt fordelt på de fagene de kan bli trukket ut 

i. De 10 årstimene gjelder selve eksamensdagen (skriftlig eller muntlig) og 

forberedelsesdag. Lærer får 5 timer for forberedelsesdag og 5 timer for gjennomføring 

av muntlig eksamen. Dette legges inn i forbindelse med årsplanleggingen.  

Vg3 studieforberedende: 

Alle elever har 3 skriftlige eksamener og 1 muntlig.  

Norsk skriftlig: Eksamen i norsk hovedmål gir 5 årstimer til elevene. Norsk sidemål er 

et trekkfag, men holdes utenfor beregningen som gjelder de skriftlige trekkfagene. 



 

Skriftlige trekkfag: Alle elever skal i utgangspunktet ha to skriftlige trekkfag. Eksamen 

gir 5 årstimer til elevene i hvert av trekkfagene. Elevene får disse timene (2x5) fordelt likt 

på de fagene de kan bli trukket ut i. De fag som har en organisert forberedelsesdag 

ifølge læreplanen, skal legges ut med 5 årstimer til elever og lærer i forbindelse med 

årsplanleggingen.  

Muntlig eksamen: Det settes av 5 årstimer til organisert forberedelsesdag og 5 årstimer 

til eksamen i muntlige fag for elever. Elevene får disse 10 timene fordelt på de fagene de 

kan bli trukket ut i. Lærer får 5 timer for forberedelsesdag og 5 timer for gjennomføring 

av eksamen. 

 

Unntak: Grunnet trekkordningen for eksamen kan det for studieforberedende program 

som MK, KDA, MDD og ID måtte gjøres noen tilpasninger ut fra de førende prinsippene. 

Det oppfordres til samarbeid mellom skoler som har samme program. 

 

 

 

 


