Hjelpemidler til eksamen
Forberedelsesdagen
På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.
Nettbaserte hjelpemidler
Vi viser til fylkeskommunale nettsider (se nederst på den aktuelle siden):
https://www.trondelagfylke.no/varetjenester/utdanning/Eksamen/eleveksamen/gjennomfore-eksamen/skriftligeksamen/hjelpemidler/

Skriftlig eksamen – gjelder alle skriftlige fag med unntak av de med todelt eksamen
og åpent internett
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving, chat og andre
muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.
Skriftlig eksamen – todelt eksamen
Gjelder følgende fag: Matematikk, fysikk, kjemi og biologi
o
o

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

Skriftlig eksamen – åpent internett
Alle hjelpemidler er tillatt, også åpent internett
Gjelder for følgende fag på Tiller videregående skole:
o
o

SPR3008 internasjonal engelsk
SPR3010 samfunnsfaglig engelsk

Kommunikasjon er fortsatt ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for
eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt,
og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å
publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.
Elevene bør ta med hodetelefoner på eksamensdagen, slik at de kan arbeide
med tekster og kilder uten å forstyrre andre.
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/apent-internett-tileksamen-i-noen-fag/

Eksamensoppgaver som ikke trykkes
Følgende eksamensoppgaver blir ikke trykket og distribuert på papir:


SAM 3038 psykologi 2

Forberedelsesmateriell og vedlegg vil fremdeles bli distribuert på papir. Det er ikke meningen
at skolen skal skrive ut oppgavene, men at elevene/kandidatene skal hente oppgavene i PGS –
eksamen.
Mer informasjon om gjennomføring av eksamen
Se på fylkeskommunale nettsider for informasjon

Klagefrist på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og atferd.
Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller
burde ha gjort seg kjent med den. Klagen rettes skriftlig til skolen. Ta kontakt med
eksamensansvarlig for spørsmål om klage og klagebehandling.

