
 

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen 

Søker 
Navn: 
Personnummer: 
Adresse: 
Postnr: Poststed: 
Skole: Klasse: 

Jeg søker med dette om følgende tilrettelegging av eksamen: (fyll inn i den/de aktuelle ruten/e) 

Forlenget tid: 

Opplest oppgavetekst: 

Annen type tilrettelegging, se neste side 

Forklar kort hvilken annen type 
tilrettelegging  det er behov for: 

Hvilke fag har du behov for 
tilrettelegging i: 

Legeerklæring/uttalelse fra sakkyndig instans skal vedlegges søknaden. 

Dato: 

Søkers underskrift: ______________________________________________



 

 

 

 
 
 

Særskilt tilrettelegging av eksamen 
 
 
 
Elever med behov for spesiell tilrettelegging ved prøver/eksamen kan søke skolen om dette 
ref. Forskrift til opplæringsloven §3-32.  
Det anbefales å søke så tidlig som mulig slik at eleven får  nødvendig tilrettelegging gjennom 
skoleåret . Søknadsfrist for høsten er 15. september og for våren 1. februar. 
 
Hvem kan søke? 
Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, 
skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.  
Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper. 
 
Du må dokumentere behovet 
Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans (for eksempel av fastlegen din 
dersom det gjelder medisinske forhold), og må dokumentere og anbefale tiltakene du søker 
om. Ta kontakt med rådgiver på skolen i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva 
slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. 
 
Hva kan du søke om? 
Utvidet tid ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Du får 10 minutter mer i 
forberedelsestiden eksamensdagen. 
• Utvidet tid ved skriftlig eksamen: På 5-timers eksamen er det 60 minutter og på 4-timers 

eksamen er det 45 minutter utvidet tid. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden 
forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2, slik at du får litt mer tid på hver del. 

• Opplesing av eksamensoppgaven 
• Skjermet eksamensplass 
• Skrivehjelp ved skriftlig eksamen. Du dikterer din besvarelse til en som skriver for deg. Du 

godkjenner teksten og leverer din besvarelse. 
  

I enkelte tilfeller kan du søke om å få endret eksamensform, men det er ikke mulig i alle fag. 
Du kan for eksempel ikke endre eksamensform i norsk, språkfag eller naturfag.  
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