Oppmelding til ny, utsatt eller
særskilt eksamen ved KBV
Gjelder de som fikk 1 i standpunkt eller til eksamen siste skoleår, eller har legeerklæring for
ikke møtt til eksamen. De som har fått IV, eller ikke benyttet seg av muligheten for ny og
særskilt eksamen uten gyldig grunn, må melde seg opp til privatisteksamen på
privatistweb.no.
Oppmeldingsfrist til skolen for høsteksamen:
Oppmeldingsfrist til skolen for våreksamen:

15. september
1. februar

Navn:

Fødsels- og pers.nr. (11sifre):

Adr.:

Telefon:

Postnr.:

Poststed:

Mailadresse (NB! Skriv tydelig – informasjon om eksamen vil bli sendt deg på mail):

Jeg har behov for tilrettelegging på eksamen: Sett kryss JA____

NEI____

Dersom JA er det viktig at du leser informasjonen på baksiden av dette skjemaet.
Sett kryss:
Jeg fikk karakteren 1 til eksamen (ny eksamen)
Jeg fikk karakteren 1 i standpunkt (særskilt eksamen)
Jeg var syk på ordinær eksamen (utsatt eksamen, legg med legeerklæring)
Jeg melder meg opp i følgende fag (fagkode og fagbenevnelse finner du på kompetansebeviset
ditt. Er du usikker, så ta kontakt med skolen):
Fagkode:

Fagbenevnelse:

Programområde

Dato: ____/___/20___ Underskrift: _____________________________

Oppmelding til ny, utsatt eller særskilt eksamen ved KBV
NB! Viktig at du leser informasjonen på baksiden av dette skjemaet!
Behov for tilrettelegging:
Elever som tidligere har fått innvilget søknad om tilrettelegging ved eksamen, legger ved kopi av
innvilget tiltak ved oppmeldingen. Elever som ikke har søkt, men som mener at de har behov for
slik tilrettelegging, tar kontakt med skolens rådgiver. Eleven har selv ansvaret for å søke om
tilrettelegging.
Oppmelding og innkallingsbrev:
Når din oppmelding er kontrollert og funnet i orden, vil du motta et innkallingsbrev på mail med
opplysninger om eksamenstidspunkt og hvor eksamen avholdes. Det kan tenkes at du må
avlegge eksamen ved en annen skole enn Kompetansebyggeren. Du må kontrollere at du er
riktig oppmeldt og at opplysningene er korrekte.
Eksamensavgift:
Elever som melder seg opp til ny, utsatt og særskilt eksamen, betaler ingen avgift når de melder
seg opp til første mulige kontinuasjonseksamen.
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