
VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE  07.04.2017 

  
   

Tidsplan for gjennomføring av eksamen m.m. våren 2017 
 

UKE 19 

Fredag 12. mai 
 

Skriftlig eksamensfag blir gjort kjent for elever og lærere 
kl. 09.00  
Vanlig skoledag for alle. 

UKE 20 

Mandag 15. mai Forberedelse: Eksamen i matematikk 
Oppmøte på klasserommet kl. 08:30. 
Forberedelsesdagen er skoledag med møteplikt. 
Faglærere i matematikk veileder denne dagen. 

Tirsdag 16. mai Eksamen: Skriftlig eksamen i matematikk 
Oppmøte kl. 08.30. Eksamensstart kl. 09.00. Varighet 5 
timer og 15 min. 
 

Torsdag 18. mai Forberedelse: Eksamen i engelsk 
Oppmøte på klasserommet kl. 08:30. Materiellet gjøres 
tilgjengelig for elevene kl. 09:00. Forberedelsesdagen er 
skoledag med møteplikt. Faglærere i engelsk veileder 
denne dagen.  
 

Fredag 19. mai Eksamen: Skriftlig eksamen i engelsk 
Oppmøte kl. 08.30. Eksamensstart kl. 09.00. Varighet 5 
timer og 15 min. 
 

UKE 21 

Mandag 22. mai Forberedelse: Eksamen i norsk hovedmål og sidemål 
Oppmøte på klasserommet kl. 08:30. Materiellet gjøres 
tilgjengelig for elevene kl. 09:00. Forberedelsesdagen er 
skoledag med møteplikt. Faglærere i norsk veileder denne 
dagen.  
 
 

Tirsdag 23. mai Eksamen: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål 
Oppmøte kl. 08.30. Eksamensstart kl. 09.00. Varighet 5 
timer og 15 min. 
 

Onsdag 24. mai Eksamen: Skriftlig eksamen i norsk sidemål 
Oppmøte kl. 08.30. Eksamensstart kl. 09.00. Varighet 5 
timer og 15 min. 

 

 

NB! Gjelder både skriftlig og muntlig eksamen: 
Ved fravær må legeerklæring leveres samme dag.  



UKE 22 

Mandag 29. mai Elever gjøres kjent med standpunktkarakterene sine 
(unntatt karakterer i orden og oppførsel). 

Mandag 29. mai Kl. 09:00: Elever som skal opp i muntlig onsdag 31. mai 
(parti A) gjøres kjent med hvilket fag de skal opp i. 
Elevene møter til vanlig tid på klasserommet sitt.  
 
Parti A: Obligatorisk tilstedeværelse på skolen til kl. 12, 
deretter frivillig tilbud. 
 
Ved fravær må eleven selv sørge for å gjøre seg kjent 
med hvilket fag de skal prøves i og tidspunkt (kontakte 
skolen). 

Tirsdag 30. mai Parti A får temaet for muntlig eksamen kl. 09:00. Denne 
dagen er skoledag med møteplikt. Alle elever skal ha 
veiledning av faglærer. 

Onsdag 31. mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig eksamen for parti A 
 
Elever som skal opp i muntlig fredag 2. juni (parti B) 
gjøres kjent med hvilket fag de skal opp i kl. 09:00. 
Elevene møter til vanlig tid på klasserommet sitt. 
 
Parti B: Obligatorisk tilstedeværelse på skolen til kl. 12, 
deretter frivillig tilbud.  
 
Ved fravær må eleven selv sørge for å gjøre seg kjent 
med hvilket fag de skal prøves i og tidspunkt (kontakte 
skolen). 

Torsdag 1. juni 09:00: Parti B får tema for muntlig eksamen. Denne 
dagen er skoledag med møteplikt. Alle elever skal ha 
veiledning av faglærer. 

Fredag 2. juni Muntlig eksamen for parti B 

UKE 23 

Onsdag 7. juni Frist for å klage på standpunktkarakterer 

UKE 24 

Tirsdag 13. juni Avslutning for avgangselever og foreldre kl. 19.00 i Ytre 
Malvik samfunnshus. 

Fredag 16. juni Elever som ønsker det, kan komme innom kontoret på 
skolen for å hente vitnemålet sitt. 
Vitnemål som ikke blir avhentet denne dagen, vil bli sendt 
i posten. 

UKE 26 

Mandag 26. juni 
 

Frist for klage på skriftlige eksamenskarakterer og 
standpunktkarakterer i orden og oppførsel. 

  
 
Eksamensansvarlig:   bodil.westby@malvik.kommune.no 
Bodil Furuhaug Westby   Tlf. 73 97 24 82 


