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Dato:  

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh:  Arkivkode: 

  Mona Hagen  

 
TILBUD OM EKSAMEN I MORSMÅL NIVÅ 2 FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 

 
Bjerke videregående skole ønsker høsten 2018 å tilby elever ved våre samarbeidsgrunnskoler å ta eksamen i sitt 

morsmål. Tilbudet innen eksamen morsmål ble utvidet fra og med vår 2013. Tilbudet gjelder for følgende 

morsmål: Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, hebraisk, hindi, islandsk, 

kantonesisk, kinesisk (mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, oromo, 

panjabi, pastho, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og 

vietnamesisk. Litauisk tilbys fra vår 2016. Thai tilbys fra vår 2018. Tilbudet gjelder eksamen etter læreplanens 

nivå 2 i videregående skole, jfr forskrift til opplæringsloven § 1-10. Fra og med vår 2012 ble eksamen i morsmål 

utvidet fra kun skriftlig eksamen til å gjelde både skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen vil foregå på 

Bjerke videregående skole, muntlig eksamen vil foregå i regi av privatistkontoret i Oslo. Eleven vil få to 

karakterer, en muntlig og en skriftlig karakter. Begge karakterer vil stå på vitnemålet fra videregående skole. 

 

Det gis ikke undervisning i faget morsmål. 

 

Elever som velger å avlegge eksamen i morsmål, vil ved bestått eksamen kunne søke fritak for undervisning i 

fremmedspråk (fransk, spansk og tysk) når de blir elever i videregående opplæring. Fritaket gjelder ikke 

obligatoriske kurs i engelsk. Elever som har avlagt og bestått eksamen i sitt morsmål, kan allerede ved oppstart i 

videregående opplæring få mer tid til arbeid med andre fag. Elever som likevel ønsker fremmedspråk i 

videregående opplæring, kan selvfølgelig velge dette. 

 

Med innføring av Kunnskapsløftet og førstegangsvitnemål, har elevene i videregående opplæring mulighet til å 

forbedre karakterer i tidligere avsluttede fag mens de ennå er elever i videregående opplæring. Dette gjelder både 

karakterer gitt til standpunkt og eksamen. Elever som avlegger eksamen i morsmål og som ønsker å forbedre 

denne karakteren, kan derfor gjøre dette når de begynner i videregående opplæring.  

 

Dato for skriftlig eksamen i morsmål nivå 2 er onsdag 14. november 2018. Skriftlig eksamen holdes på Bjerke 

videregående skole. Privatistkontoret i Oslo vil utarbeide egen plan for gjennomføring av muntlig eksamen. Brev 

med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for muntlig eksamen vil bli sendt hjem til hver enkelt elev 

samtidig som skolen vil få en kopi. Gyldig legitimasjon MÅ medbringes både ved skriftlig og muntlig eksamen. 

 

Elever som består muntlig og skriftlig eksamen morsmål nivå 2 høst 2018 kan ta eksamen morsmål nivå 3  

høst  2019. Elever som kan flere morsmål kan kun ta en eksamen hvert semester. 

 

Hvis du er interessert i å ta eksamen i morsmål høst 2018, ber vi deg fylle ut eksamensoppmeldingen nedenfor og 

levere den til eksamensansvarlig på din skole. Frist fredag 7. september 2018. 

 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne, Bjerke videregående skole, tlf 23 46 85 40. 

 
Med hilsen 

 
Mona Hagen      

Fagkonsulent 
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Eksamensoppmelding i morsmål 2 for elever i grunnskolen 
 

Fyll ut (bruk store bokstaver): 

 

Navn:         Personnummer: 
          (11 sifre) 

 

 Gateadresse:        Postnr: 

  

Telefonnr: 

 

Grunnskole: 

 

Jeg ønsker å ta morsmålseksamen i følgende morsmål (sett kryss):  

 

 albansk   amharisk   arabisk   bosnisk 
    

 dari   estisk    filipino   finsk 

 

 hebraisk    hindi    islandsk   kantonesisk

  

 kinesisk   kurdisk (sorani)   koreansk    latvisk 
  

 litauisk    nederlandsk  oromo   panjabi  
  

 pashto    persisk   polsk    portugisisk

  

 russisk   somali   tamil   thai  

  

 tigrinja   tyrkisk    urdu   vietnamesisk 

 

 

NB! Underskrift fra foresatt om at brevet er lest:  

  

……………………………..(navn), ……….. (dato) 

 

Svarfrist: fredag 7. september 2018 

 

 

 


