
 

Eksamen. 

For meg som rektor er kanskje eksamensdagene de viktigste dagene i hele skoleåret. 

Og jeg synes det skal være det for hele kommunen. Spesielt for Skotselv skole er det at vi har hatt 

elevene i 10 år. Hva de har lært og fått med seg i løpet av 10 år skal testes  både skriftlig og muntlig. 

Tirsdag den 20. mai var våre elever på 10.trinn oppe i årets skriftlige trekkfag: Engelsk. 

Det er slik at fylket trekker fag hvert år. PÅ Skotselv er vi omtrent 30 elever på hvert trinn og derfor 

er tradisjonen at vi kommer opp i et fag. På Hokksund og i Vestfossen har de så mange klasser og 

grupper at de tradisjonelt blir fordelt på alle de 3 skriftlige fag: Engelsk, norsk og matematikk . 

Opplysning om trekkfaget kom i år torsdag den 15. mai og de har da disse dagene å forberede seg på. 

Eksamen skriftlig ble i år arrangert i idrettshallen. Her er det gode nettforbindelser, frisk luft, svalt, 

godt med lys og god plass for 30 elever. Og elevene gjorde en fin innsats og gjennomførte med stil! 

Nå er det eksamen muntlig som står for tur. I uke 24 får elevene først beskjed om hvilket fag de er 

kommet opp i. Størrelsen på gruppene skal ikke overstige 10, noe som innebærer at vi får opp elever 

i 3 fag. Hvilket fag de trekker blir gitt beskjed om 48 timer før de skal opp. Så 24 timer før eksamen 

får de et tema de skal forberede. De skal lage en 10 minutters presentasjon og så blir det avsatt 20 

minutter til spørsmål og samtale mellom sensor, eksaminator og eleven. Sensor hos oss kommer fra 

Kongsberg eller Numedal.  I muntlig blir de hørt en og en i løpet av en halv time. Deretter opplyses 

det om karakter. 

Det er alltid en spesiell og tett stemning rundt eksamen. Det er som et stort idrettsstevne. Det 

handler om å prestere best mulig på kort tid! 

Så viktig er eksamensdagen for Skotselv skole at det bør være flaggdag! 

Det oppfordres til at alle i hele bygda og i hele kommunen setter en strek på kalenderen under 

eksamen grunnskole. 

Vi ønsker hverandre lykke til! 

Mvh. Ivar Krossen 

 

 


