RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN I
ELEKTROFAG (ELE1005)
FOR PRIVATISTER
2018
Utdanningsprogram: Elektrofag
Fagkode: ELE1005
Årstrinn: Vg1

Felles programfag:
*Data- og elektronikksystemer (ELE1001)
*El energisystemer (ELE1002)
*Automatiseringssystemer (ELE1003)

Oppgaveproduksjon: Eksamensoppgaven
Forberedelsestid: 45 minutter
blir produsert på skolen som har privatister
Eksamenstid: inntil 45 minutter
oppmeldt. Dersom det er oppmeldt
privatister på flere skoler i denne fagkoden,
samarbeider eksamenskontoret med
skolene, for å avklare hvilken skole som skal
produsere eksamensoppgaven.
Skoler: Askim vgs., Borg vgs., Glemmen vgs., Halden vgs. og Malakoff vgs.
Eksamensordning:
Forberedelsestid – 45 minutter:
Kandidatene møter i god tid før oppgitt tid. Forberedelsen starter med utdeling av de
aktuelle kompetansemålene fra læreplanen. Kandidatene får utdelt det de trenger til
forberedelsen. Kandidatene får også utdelt stemplede notatark som de kan notere på
underveis i forberedelsestiden.
Arbeidet i forberedelsestiden er ikke med i vurderingsgrunnlaget.
Eksamenstid – inntil 45 minutter:
Kandidatene får utdelt eksamensoppgaven. Oppgaven er knyttet til de kompetansemålene
som er delt ut i forberedelsestiden. Eksamensoppgaven tar for seg elementer fra ulike deler
av programfagene. Eksamensoppgaven vil inneholde sentrale kompetansemål som HMS,
verktøy og bruk av måleinstrumenter, samt planlegging og gjennomføring av ulike
arbeidsoppgaver. Oppgavene tilstrebes å være mest mulig praktiske. I de tilfellene hvor det
er umulig for kandidaten å utføre en praktisk oppgave, kan det brukes bilder eventuelt
teknisk dokumentasjon som for eksempel koblingsskjema. Selve eksamen foregår på
verkstedet.
Dersom kandidatene ikke får vist bredde i sin kompetanse i programfagene innenfor gitt
eksamensoppgave, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.
Det er en helhetsvurdering av det kandidatene gjennomfører i eksamenstiden som er
grunnlaget for den endelige karakteren.
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Hjelpemidler:
Forberedelsestiden: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Unntak er internett og
andre verktøy som tillater kommunikasjon.
Eksamenstiden: Det er bare notatarkene fra forberedelsestiden som er tillatt som
hjelpemiddel under eksamenstiden.
Vurdering:
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen fra alle de felles
programfagene.
Det er utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse og vurderingskriterier. Disse kjennetegnene
og kriteriene skal være kjent for kandidatene i god tid før eksamen.
Sensur:
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende.
Kandidatene har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på
måloppnåelse og vurderingskriteriene til eksamensoppgaven.
Spesielle forhold:
Dersom det er behov for eksamensvakt i forberedelsestiden, må dette skaffes.
Kandidatene må ha tilgang til en eksamens-pc med nødvendig programvare i både
forberedelsestiden og eksamenstiden.
Klageordning:
Kandidatene kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet, jfr.
forskrift til opplæringsloven § 5-11. Fristen for å klage er 10 dager fra man har fått oppgitt
resultatet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 5-5.
Eksamensordning for privatister:
Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av de felles programfagene. I tillegg skal
de gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen (ELE1005).
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