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MUNTLIG PRØVEEKSAMEN FOR 10. TRINN UKE 10 

 

I uke 10 vil det bli gjennomført prøveeksamen for 10. klassene ved Brannfjell skole. Elevene vil bli 

trukket ut i ett muntlig fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE eller 

fremmedspråk (tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning). Muntlig prøveeksamen er et tiltak for å 

forberede elevene på en reell muntlig eksamen til våren. De får nå mulighet til å prøve ut de ulike fasene 

i arbeidet; 

 

 Forberedelsestid  

 Veiledning av lærer 

 Eksaminasjon  

 

Som ved ordinær muntlig eksamen vil elevene på trinnet bli delt i to grupper hvor den ene gruppa får 

vite trekkfag på mandag, tema/problemstilling på tirsdag og har prøveeksamen på onsdag. Den andre 

gruppa får vite trekkfag på onsdag, tema/problemstilling på torsdag og har prøveeksamen på fredag. 

 

PLAN FOR UKE 10 

Gruppe 1 er elever som får vite trekkfag 

mandag, har forberedelsesdag på tirsdag og 

prøveeksaminasjon på onsdag 

Gruppe 2 er elever som får vite trekkfag på 

onsdag, har forberedelsesdag på torsdag og 

prøveeksaminasjon på fredag 

  

Mandag 6. mars: vanlig skoledag.  

 Gruppe 1 vil få vite hvilket fag de kommer opp i. Trekkfagene for gruppe 1 sendes som melding 

i portalen kl. 15.30 

 Gruppe 2 vil få utdelt plan for resten av uken, samt hjemmeoppgaver (innleveringsoppgaver). 

 

Tirsdag 7. mars:  

 Gruppe 1 møter faglærer kl. 09.00 på rom etter oppsatt plan, får utdelt tema/problemstilling og 

får veiledning til kl 12 eller etter avtale med faglærer.  

 Gruppe 2 har alternativ skoledag, med vekt på praktisk-estetiske fag   

 

Onsdag 8. mars:  

 Gruppe 1 har prøveeksamen og møter til eksaminasjon på skolen etter oppsatt plan gitt av 

faglærer på tirsdag. 

 Gruppe 2 er hjemme og jobber med fagoppgave / innlevering i it's. Trekkfagene for gruppe 2 

sendes som melding i portalen kl. 15.30 

 

Torsdag 9. mars:  

 Gruppe 2 møter klokka 9.00 i på rom etter oppsatt plan, får utdelt tema/problemstilling og får 

veiledning fram til klokka 12.00, eller etter avtale med faglærer. 

 Gruppe 1 har alternativ skoledag, med vekt på praktisk-estetiske fag.  

 

Fredag 10. mars:  

 Gruppe 2 har prøveeksamen.  

 Gruppe 1 er hjemme og jobber med fagoppgave / innlevering i it's  

  

Husk at muntlig eksamen egentlig ikke er noe annet enn en framføring med fagsamtale/spørsmålsrunde i 

etterkant. Dette har dere gjort mange ganger før. Lykke til  


