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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 4 for 2021 med oppdrag 2021-013 om 
gjennomføring av muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen for 
elever på Vg3 og påbygg våren 2021 

Oppdrag nr: 2021-013 

Oppdrag:  Gjennomføring av muntlig og muntlig-praktisk eksamen 
for elever på Vg3 og påbygg våren 2021 

Frist: Oversending av høringsnotat og endringsforslag 8. 
mars. Forslaget sendes på høring i uke 10, etter 
nærmere avklaring med departementet. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Oppdrag 2020-047 om å sikre eksamensgjennomføringen våren 2021 og vurdere om 
regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys Korona-pandemien og 
tillegg til oppdragsbrev 2020-047 om å vurdere alternative mellomløsninger til gjennomføring 
av eksamen for elever våren 2021. 
 
Det vises også til oversendelser fra Udir som svar på disse oppdragene, herunder 
diskusjonsgrunnlag av trekk til muntlig eksamen våren 2021 datert 15. februar 2021. 
 
Det er et politisk mål å sikre mest mulig rettferdig fordeling av eksamen. Ambisjonen er derfor 
at alle elevene på Vg3 studieforberedende og Vg3 og Vg4 påbygg skal gjennomføre én lokalt 
gitt eksamen. For å bidra til å nå denne ambisjonen vil Kunnskapsdepartementet åpne for 
noe større lokalt handlingsrom i gjennomføringen av trekket. 
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Side 2 
 

Fylkeskommunens ansvar for gjennomføring og organisering av lokalt gitt eksamen 
opprettholdes. Det gis et lokalt handlingsrom som innebærer at muntlig-praktisk eksamen i 
noen fag likevel kan gjennomføres der det er smittevernfaglig forsvarlig på det 
smittetiltaksnivået skolen er. Det åpnes også for at standpunktkarakterer ikke må settes i uke 
22 som tidligere kommunisert, dersom det lokalt er behov for å utvide eksamensperioden 
noe. Det åpnes ikke for å gjennomføre lokalt gitt skriftlige eller praktiske eksamener for 
elever. Fagenes eksamensform ligger fast. 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Kunnskapsdepartementet ber om at direktoratet vurderer om det er behov for endringer i 
midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående 
opplæring som følge av utbrudd av covid-19, forskrift til opplæringsloven og tilhørende 
rundskriv, og at det utarbeides et forslag til slike endringer. Vi ber også om at det oversendes 
et utkast til høringsnotat, og at det gjennomføres en høring etter nærmere avklaring med 
departementet. Tilsvarende vurderinger og arbeid med ev. nødvendige endringer må også 
gjennomføres for forskrift til friskoleloven.  
 
Endringsforslagene skal bidra til at det mulig for fylkeskommunene å avvikle eksamen på 
følgende måte: 

• Alle elever på Vg3 studieforberedende, Vg3 påbygg og Vg4 påbygg skal opp til én 
muntlig, eventuelt muntlig-praktisk eksamen, men ingen skal opp til mer enn én.  

• Muntlig-praktisk eksamen kan gjennomføres dersom slik gjennomføring er 
smittevernfaglig forsvarlig, og dette bidrar til at alle elevene kan få én lokalt gitt 
eksamen.   

 Det skal ikke gjelde en bestemt frist for å sette standpunktkarakter, men skolene 
skal oppfordres til å sette disse så sent som praktisk mulig.  

 
For øvrig gjelder disse føringene for oppdraget: 

 Alle ordinære skriftlige eksamener avlyses for elever. Privatister og elever med 
behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal likevel ha 
eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 skal ha 
eksamen og gjennomfører eksamen sammen med privatistene.  

 Alle praktiske eksamener avlyses for elever.  
 Alle lokalt gitte eksamener avlyses for elever på Vg1 og Vg2.  
 Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres som vanlig og etter gjeldende 

smitteverntiltak. 
 Voksne med rett til grunnskoleopplæring som har søkt om å avlegge 

privatisteksamen i grunnskolefag våren 2021, får gjennomføre eksamener i fagene 
de trekkes ut til etter rundskriv 2-18, dette gjelder også sentralt gitt skriftlig 
eksamen. 

 Eksamen for voksne deltakere i forsøk med forberedende voksenopplæring i FVO 
følger beslutningen om avlyst skriftlig eksamen og gjennomføring av muntlig 
eksamen. 

 Fag- og svenneprøver gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak. 
 
Oppdraget sendes på høring i uke 10 etter nærmere avklaring med departementet.  



 

 

Side 3 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunesektoren: 
Utgifter til gjennomføring av lokalgitt muntlig og muntlig-praktisk eksamen finansieres av 
kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Føringene i dette oppdraget og 
nødvendige smitteverntiltak kan isolert sett gi kommunesektoren merutgifter til gjennomføring 
av muntlig eksamen. Samtidig har kommunesektoren mindreutgifter som følge av at de fleste 
sentralt gitte og lokalt gitte eksamener er avlyst. Samlet sett vurderes derfor de økonomiske 
konsekvensene å være små. Dersom kommunesektoren likevel har merutgifter til 
gjennomføring av eksamen, vil dette inngå i grunnlaget for den generelle kompensasjonen til 
kommunesektoren som følge av covid-19-pandemien. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Rapportering og leveranser sendes postmottak@kd.dep.no med kopi til Tone Sollien 

Horne (Tone-Horne.Sollien@kd.dep.no), Maria Grødal (Maria.Grodal@kd.dep.no) 

og   Bjørn Breivik (Bjorn.Breivik@kd.dep.no. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Rosenkvist (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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