Privatistskoler i Akershus
Før du melder deg opp til eksamen, bør du ta kontakt med en av skolene
nedenfor for å forsikre deg om at du melder deg opp i rett fag/fagkode.

Hvam vgs
YF
Tlf.: 63 91 21 00 			
post@hvam.vgs.no
Jessheim vgs
MD, ID, SSP og SSP m/FO
Tlf.: 63 92 78 00 			
post@jessheim.vgs.no
Lørenskog vgs
ID, SSP og SSP m/FO
Tlf.: 67 98 07 00 			
post@lorenskog.vgs.no
Rud vgs
YF, MD og praksiskandidater
Tlf.: 67 17 63 00
og lærlinger (teoriprøven)
post@rud.vgs.no 		
Ski vgs
MD, ID, SSP og SSP m/FO
Tlf.: 64 91 36 00 			
post@ski.vgs.no
Stabekk vgs
Fellesdag, ID, SSP og SSP m/FO
Tlf.: 67 83 54 06 			
privo@stabekk.vgs.no
Strømmen vgs
Praksiskandidater og lærlinger
Tlf.: 64 84 50 20
(teoriprøven)
post@strommen.vgs.no
Ås vgs
YF og praksiskandidater og lærlinger
Tlf.: 64 97 57 00
(teoriprøven)
post@aas.vgs.no			
Ønsker du undervisning i fag på SSP, tar du kontakt med Lørenskog vgs.

Lenker
Lenker til nyttige nettsteder (for eksempel læreplaner og leselister)
finner du på www.privatistweb.no.

Informasjon til privatister
og praksiskandidater i Akershus
All oppmelding til privatisteksamen i Akershus gjøres på Internett:

http://www.privatistweb.no
• Oppmeldingsperiode høsteksamen: 1. – 15. sep.
• Oppmeldingsperiode våreksamen: 1. jan. – 1. feb.
Evt. endringer i fristene kunngjøres i dagspressen.
For å melde deg opp må du:
1)
2)
3)
4)

registrere deg som bruker
registrere oppmelding i fag
betale avgiften ved å benytte betalingsløsningen på privatistweb.
Oppmeldingen er godtatt når avgiften er betalt og registrert.
sjekke privatistweb for datoer mv.

Nærmere informasjon om privatisteksamen finner du på fylkeskommunens
nettsider: www.akershus.no og på www.privatistweb.no.

Tilrettelegginger
Fristen for å søke om tilrettelegging ved eksamen er
14 dager etter oppmeldingsfristen.
Sakkyndig uttalelse må:
		
		
-

må være skrevet av lege når det gjelder forhold av fysisk art
være skrevet av psykolog/logoped/spes.ped. når det gjelder
lese- og skrivevansker o.l.
være skrevet av en faglærer når det gjelder vurdering av
språkferdigheter hos fremmedspråklige
inneholde anbefaling om type tilrettelegging

Søknadsskjema finner du på www.privatistweb.no.
Det må sendes søknad til alle skoler du har meldt deg opp ved.

Praksiskandidater og lærlinger
Disse skolene arrangerer teoridelen av fag-/svenneprøve for
praksiskandidater og lærlinger:
-

Rud vgs
Strømmen vgs
Ås vgs

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i Akershus (se www.yrke.no)
eller en privatistskole som arrangerer teoriprøven for å få rett fagkode!
Lærlinger må oppgi organisasjonsnummeret til bedriften de er
lærling ved, når de melder seg opp til eksamen.

Språkfag og Realfag
I språkfag må privatister melde seg opp til både skriftlig og
muntlig eksamen. I de fleste realfag på øverste nivå må privatister melde seg opp
til både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.
Dette gjelder både SSP og YF (ENG1003 og ENG1103).
Ta kontakt med en privatistskole dersom du er i tvil.

Bruk av PC ved eksamen
Se informasjon på www.privatistweb.no om bruk av PC ved eksamen.

Fagkravene til generell studiekompetanse
Fag		
Fagkode/Timekrav
		 Kunnskapsløftet
Engelsk		
ENG1002 - skriftlig
		
ENG1102 - muntlig
		
140 t
Norsk 		
NOR1211 (hovedmål)
		
NOR1212 (sidemål)
		
NOR1213 (muntlig)
		 393 t
Naturfag		
NAT1002 - 140 t - skriftlig og muntlig-praktisk
Matematikk
MAT1011 + MAT1015 - praktisk
		 MAT1013 + MAT1017 - teoretisk
		 224 t
Samfunnsfag
SAF1001 - 84 t - muntlig
Historie		
HIS1003 - 140 t - eller HIS1002 -168 t - muntlig

Fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Fag		
Fagkode/Timekrav
Engelsk		
ENG1003 - 140 t - skriftlig
		
ENG1103 - muntlig		
Kroppsøving
KRO1002 - 112 t - skriftlig
Norsk		
NOR1206 - 112 t - skriftlig
		
NOR1207 - muntlig
Naturfag		  NAT1001 - 56 t - muntlig-praktisk
Matematikk	 
MAT1001- praktisk eller MAT1006 - teoretisk 84 t-skriftlig
Samfunnsfag 	 SAF1001 - 84 t - muntlig

