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Vi vil gjøre alt vi kan 

for at ditt barn skal 

lykkes faglig og 

sosialt!

2/6/2018
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Innhold: 
Innhold:

Siste halvår 10.trinn:

•Viktige datoer

•Muntlig og skriftlig eksamen

• Søknadsprosess vg. skole

• Prøvemuntlig

• Fagsamtaler med lærere

• Elevundersøkelsen (presenterer sentrale punkter i 
undersøkelsen desember 2017)
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Lærere på 10.trinn – endringer:

Trond Helge Larsen (Krle 10A og 10D og samfunnsfag 10A, 

matematikk, TiP)

Sigrunn Ljosland: Krle 10D og vikar for rådgiver 10.trinn 

Marthe Strand: Norsk 10B

Fred Ivan Mrsa Sydengen: Norsk 10A

Per-Øyvind Mølmen: Krle 10B
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Tiltak med mål om å øke elevenes læring:

• UDV => regning 30 min pr. uke (excel og Geogebra) v/Trond Helge 
og Srdjan

• LesingSkrivingRegning – en time i liten gruppe hver uke (fokus på 
regning)

• Matematikkurs 2 timer hver tirsdag kl. 16 – 18

• Leksehjelp / kurs matematikk onsdager etter skolen

• Matematikkurs på Bjerke vg.skole lørdager fra 3.mars

• God lærertetthet i basisfag, delingstimer naturfag og engelsk
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Kurs i matematikk Bjerke

Åtte lørdager fra klokken 10:00 – 14.00 

• 03. mars - del 1                                   10 mars -del 1

• 17 mars -del 1                                    14 april -del 2

• 21 april -del 1                                    28 april -del 2

• 05 mai -del 2                                    12. mai -del 1

• Gjennomgår bruk av Geogebra og Excel. På slutten av kurset bør de ta med 
egen tentamen slik at vi kan spisse den enkeltes kunnskaper mot eksamen.

• Det er mulig å delta på kurset selv om man ikke kan være med alle lørdagen. 
Det vil bli enkel servering (bagett). For at vi skal ha best mulig oversikt er det 
viktig at elevene er påmeldt.

• Velkommen til intensive matematikklørdager på Bjerke. 
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VURDERING OG TILBAKEMELDING
• Underveisvurdering – muntlig og skriftlig

Vi har fokus på hva elevene kan og hva som skal til for at de 
utvikler seg

• Its learning og OneNote

• Fellessensur i basisfagene i regi av Utdanningsetaten for å 
kvalitetsikre vår vurderingspraksis
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Innhold: Dato:

Elevene får vite faget de skal ha muntlig prøve i 19.03
kl. 12.30

Obligatorisk veiledning 20.03

Muntlig prøve med lærer og sensor (sensor fra 
Apalløkka skole)

21.03

Prøvemuntlig 2018
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Innhold: Dato:

Matematikk 10.04

Norsk bokmål 13.04

Norsk sidemål 16.04

Engelsk 19.04

Heldagsprøver vår 2018
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Innhold: Dato:

Opplysning om skriftlig eksamen 09.05 kl. 09

Eksamen matematikk 16.05

Forberedelse engelsk eksamen 24.05

Engelsk eksamen 25.05

Forberedelse norsk eksamen 28.05

Norsk bokmål eksamen 29.05

Norsk sidemål eksamen 30.05

Eksamen vår 2018
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Innhold: Dato:

Opplysning om trekkfag kl. 09.00
(pulje 1 blir trukket ut)

08.06

Muntlig eksamen pulje 1 12.06

Pulje 2 møter til opplysning om 
trekkfag kl. 09.00

12.06

Muntlig eksamen pulje 2 14.06

Muntlig eksamen vår 2018

Elevene følger en annerledes ukeplan i begge eksamensperioder. 
11.06 og 13.06 er obligatorisk forberedelsesdag.
NB! Alle møter kl. 8.45 i sine klasserom 8.juni
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Skriftlig eksamen

:

• Elevene trekkes ut i ett fag (norsk, matematikk, engelsk).

• Matematikk: En eksamensdag.

• Norsk: To eksamensdager (hovedmål, sidemål) og en 

forberedelsesdag.

• Engelsk: En eksamensdag og en forberedelsesdag.

• Karakteren på vitnemålet. 
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Muntlig eksamen

• Elevene trekkes ut i ett fag; 

–Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, krle, samfunnsfag +         

tysk, spansk, fransk, engelsk fordypning eller norsk fordypning

• Forberedelsestid er 48 timer – elevene får faget dag 1 og oppgaven 

dag 2. Det er obligatorisk veiledning av faglærer i forberedelsestiden.

• Gjennomføring: Del 1 er innledning og del 2 en samtale mellom elev 

– eksaminator – sensor.

• Karakteren vil stå på vitnemålet. 
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Fravær

Alt fravær føres på vitnemålet – fra og med 8.trinn

• For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at 
følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: 

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner (legeerklæring)

Ved dokumentert fravær etter gjeldende regler strykes fra og med 
første fraværsdag. Ellers kan fravær strykes fra og med 4. 
fraværsdag ved sykdom med legeattest.

• 190 skoledager og 175 fridager
2/6/2018
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Videregående skole

1. mars!
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Søker via vigo.no
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• Må ha elektronisk ID

• Hvis eleven har hatt MinID
tidligere er det ikke sendt ut 
kodebrev.

• Alle andre skal ha fått MinID
i posten.

• Nye pin-koder kan bestilles 
på nett:

• https://brukerprofil.difi.no/
orderpincode/
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VIKTIG AT VI VOKSNE:

• GIR STØTTE – GIR STØTTE – GIR STØTTE 

• GIR ROS – GIR ROS – GIR ROS

• HJELPER UNGDOMMENE TIL Å LOGGE AV!

2/6/2018
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Vitnemålsutdeling

Onsdag 20. juni 

Hold av datoen!

2/6/2018


