RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK FORDYPNING 1 og 2
ELEVER 2018
Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama

Programområde: Musikk

Fagkode: MUS3002, MUS3004

Valgfrie programfag

Årstrinn: Vg2, Vg3

Forberedelsestid: 48 timer (2 virkedager)
Eksamenstid: Inntil 45 minutter

Oppgaveproduksjon elever: Faglærer/fagseksjon
Oppgaver, repertoarlister og annen relevant informasjon skal være sensor i hende senest 1 uke før
elevene får melding om trekk. Dokumentene sendes fra eksamensansvarlig ved skolen, normalt pr.
brevpost. Faglærer og sensor skal være i dialog før eksamen, og sensor skal godkjenne oppgavene.
Forberedelsesdelen:
Kandidatene får utdelt en forberedelsesdel 48 timer før eksamen. Oppgaven skal utformes på en
måte som gjør at kandidatene får vist kompetanse knyttet til alle de tre hovedområdene i faget.
Forberedelsesdelen gjøres tilgjengelig for kandidatene umiddelbart etter kunngjøringen av
eksamenstrekket.
Kandidatene har rett til veiledning av en faglærer innenfor ordinær skoletid på en av
forberedelsesdagene.
Eksamensdagen:
Del 1: Praktisk del - framføring
Denne delen kan gjennomføres i gruppe.
Del 2: Individuell muntlig eksaminasjon
Kandidaten eksamineres i henhold til gitt oppgave. Dersom kandidaten ikke får vist bredde i sin
kompetanse i faget innenfor gitt oppgave, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.
Hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.
På eksamen får kandidatene ha med seg det de trenger til framføringen.
Vurdering:
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Karakteren skal fastsettes på
individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer
frem på eksamen. Relevante kompetansemål og vurderingskriterier skal deles ut til kandidatene
sammen med oppgaven 48 timer før eksamen.
Sensur:
Karakter skal settes etter hver kandidat. Faglærer og sensor kan bestemme når karakterene
formidles til kandidatene, men dette skal være avklart før selve eksamensdagen. Kandidaten har krav
på en begrunnelse for karakteren som er basert på vurderingskriteriene i faget.
Eksamenskontoret oppnevner sensorer til disse eksamenene.
Eksamensordning for privatister:
Privatister går kun opp til skriftlig eksamen i disse fagene.
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