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1 Innledning 

Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø, jf. Opplæringsloven § 13-

10. Tilstandsrapporten skal behandles i kommunestyret hvert år. 

Tilstandsrapporten for 2019 er endret på følgende måte: 

• Se mer fremover – større grad av balanse mellom gjennomgang av resultater 

på den ene siden og aktuelle tiltak på den andre siden 

 

 Det utarbeides årlige målkort for den kommunale grunnskolen knyttet til rådmannens 

økonomiplan. 

2 Styringsmål  

1. Grunnskolen øker elevens læringsutbytte til et høyere nivå 

• Måles ved:  

o Resultater læringsutbytte, inkludert nasjonale prøver og eksamen.  

 

2. Grunnskolen øker elevens trivsel 

• Måles ved: 

o Resultater på elevundersøkelsen 

 

Visjon til Hurdal skole- og kultursenter: 

 «En læringsreise i mulighetenes verden» 

 

Verdiene for Hurdal kommune 

 Raus, modig og solid 

 

Verdiene for Hurdal skole- og kultursenter 

 Alle mennesker er likeverdig 

• Vi behandler hverandre med respekt og omsorg 

• Vi viser positivt engasjement og ser etter løsninger 
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3  Elever og undervisningspersonale 
  

Følgende indikatorer er listet under:  

• Antall elever, lærerårsverk og andel årsverk gitt av personale med godkjent 

utdanning  

• Lærertetthet og gruppestørrelse  

• Spesialundervisning 

• Gjennomføring videregående skole  

• Grunnskolepoeng  

 

3.1 Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober  

Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter 

ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Elevtallet ved Hurdal skole- og kultursenter har vært stabilt de siste to årene. Bakgrunnen for 

et høyt elevtall skoleåret 2017-18 er asylmottaket som var etablert i Hurdal. Det ble avviklet i 

løpet av 2018. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Totalt 294 302 330 310 311 

1. trinn 35 34 39 32 32 

2. Trinn 30 38 37 32 28 

3. Trinn 31 32 37 33 32 

4. Trinn 18 35 34 32 32 

5. Trinn 25 18 34 28 30 

6. Trinn 38 29 21 30 32 

7. Trinn 28 37 31 22 30 

8. Trinn 30 30 40 31 23 

9. Trinn 24 26 31 39 34 

10. Trinn 35 23 26 31 38 
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3.2 Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren illustrerer sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede 

årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Antall lærere med 

kontaktlærerfunksjon 

21 20 19 19 19 

Antall årsverk lærere med 

spesialundervisning 

25,54 23,88 29,35 25,16 22,59 

Antall årsverk som utgjør 

spesialundervisning 

4,69 3,49 6,0 3,0 4,3 

Antall årsverk som utgjør 

særskilt språkundervisning 

0,65 0,6 0,63 0,37 0,21 

Hentet fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) og skoleporten 

Vi ser at antall årsverk med lærere justeres etter antall elever ved skolen. Antall årsverk som 

utgjør spesialundervisning er justert etter enkeltvedtak i forhold til opplæringslovens § 5-1 og 

friskoleloven 3-6. Særskilt språkundervisning er i forhold til enkeltvedtak etter opplæringsloven 

§ 2-8 og friskoleloven § 3-5. Bakgrunn for høye tall i 2017-18 er asylmottaket som var etablert i 

Hurdal. 

3.3 Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Nye kompetansekrav i grunnskolen jf. 

revidert forskrift til Opplæringsloven § 14-2 har økt behovet for omstilling og 

kompetanseheving, særlig på barnetrinnet. Lærere på barnetrinnet som skal undervise i 

engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk, må ha minst 30 studiepoeng i faget. 

Lærere på ungdomstrinnet som skal undervise på ungdomstrinnet i de samme fagene, må 

ha minst 60 studiepoeng. 

 

Tabellen under illustrerer at 84,4 % av årstimene i Hurdal skole- og kultursenter gis av 

undervisningspersonale med godkjent utdanning. Dette er noe lavere enn nasjonalt tall som 

er 96,1 % 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1 

Hurdal 87,5 90,4 84,9 91,1 84,4 

Tabell over andel årstimer hentet fra skoleporten 

 

Vurdering og tiltak  

Hurdal skole og kultursenter har per 2019/2020 en lav andel lærere med godkjent utdanning, 

og ligger lavere enn landet på denne indikatoren. Hurdal arbeider for å få andelen 

ytterligere opp, gjennom etter- og videreutdanningsprogrammet. Konkurransen om lærere 

med godkjent utdanning er stor i vår region, og det er høy mobilitet blant lærerne. Dette viser 

seg å være en utfordring for Hurdal kommune i likhet med andre kommuner. Det må lages en 
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handlingsplan for kompetanseutvikling som skal legge føringer for kompetansehevende tiltak 

i form av etter- og videreutdanning for lærere i Hurdal. Handlingsplanen skal konkretisere 

hvilke kompetansehevende tiltak som iverksettes innenfor de ulike strategiske 

innsatsområdene, for å nå kommunale og nasjonale målsetninger om økt læringsutbytte for 

elevene. Det legges til rette for en forutsigbar og helhetlig kompetanseutvikling for 

nåværende og nye lærere, samt annet personell i grunnskolen.  Disse tiltakene kan bidra til at 

undervisningspersonale med godkjent kompetanse blir værende i Hurdal kommune. 

 

Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å 

oppnå målet om læringsutbytte for elevene faglig og sosialt. For at elevene skal få en best 

mulig undervisning, må lærere og ledere gis gode muligheter for å få faglig påfyll underveis. 

Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse legger til rette for at faglig dyktige lærere 

samarbeider om en kollektiv skolekultur og god undervisning, bidrar til et godt læringsmiljø og 

til at elevene lærer mer. 

 

3.4 Lærertetthet 
Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. 

trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Tabellen 

under viser gruppestørrelse ved Hurdal skole- og kultursenter og landet for øvrig i 2019/20. Lavt 

tall indikerer små elevgrupper.  

 Lærertetthet 

1-7 trinn 

Lærertetthet 

8 – 10 trinn 

Lærertetthet 

I ordinær 

undervisning 

 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 

Nasjonalt 14,8 14,0 16,8 16,6 18,3 18,0 

Hurdal 15,1 14,4 15,2 17,7 15,6 13,4 

Tabell fra skoleporten 

Vurdering og tiltak  

Hurdal kommune mottok i 2016 og 2017 midler gjennom i tilskuddsordningen Tidlig innsats i 

skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn. Formålet med tilskuddsordningen var å sette 

kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Utviklingen i gruppestørrelse på de 

laveste trinnene viser at skolene har prioritert i tråd med denne målsettingen.  

3.5 Spesialundervisning 
Spesialundervisning tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes 

innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Eleven får en opplæringssituasjon som 

går ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller den vanlige 

organiseringen av opplæringstilbudet. Rett til spesialundervisning er hjemlet i 

Opplæringslovens § 5.  
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 Spesialundervisning 

1-4. trinn 

Spesialundervisning 

5-7. trinn 

Spesialundervisning  

8-10. trinn 

 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 

Nasjonalt 5,2 5,0 9,2 9,1 9,9 9,7 

Hurdal 3,8 4,8 15 11,9 10,9 13,9 

 

Vurdering og tiltak  

Antallet elever med enkeltvedtak om spesialundervisning øker desto lenger man kommer 

opp i grunnskolen. Dette er en nasjonal trend. Tidlig innsats er et prioritert område nasjonalt 

og lokalt. Hurdal kommune prioriterer dette arbeidet. Kartlegging og observasjon danner 

grunnlaget for tidlig innsats. Tilpasset opplæring og igangsetting av målrettede tiltak på et 

tidlig stadium er sentralt for å få ned andelen elever med behov for spesialundervisning.  

Et tiltak har vært å la spesialpedagog gjennomføre intensivkurs i blant annet lesing. 

 

3.6 Gjennomføring videregående skole 
Arbeidet med å redusere frafall i videregående skole er en avgjørende faktor for målsetting 

om at barn og unge skal mestre livene sine og delta aktivt i arbeid og fellesskap i samfunnet.  

I Hurdal har 78,79 % av elevene fullført og bestått videregående innen fem år. 

Landsgjennomsnittet er 76,24 %  

Vurdering og tiltak  

Frafall i videregående skole er en folkehelseutfordring som gjelder Hurdal kommune på linje 

med resten av landet. Forskning viser at gjennomføring av videregående opplæring har stor 

betydning for senere deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Målet å sikre at 

grunnskoleopplæringen ruster elevene best mulig til å lykkes i den videregående 

opplæringen. Gode grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse er nøkkelord i denne 

sammenheng. En av faktorene som bidrar til gjennomføring av videregående opplæring er 

god veiledning på utdanningsvalg.  

 

3.7 Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 

karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer – både 

standpunkt og eksamen, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Nasjonalt 41,1 41,1 41,7 41,9 

Hurdal 39,1 43,0 43,4 42,7 

 

Norsk og nordisk forskning viser en tydelig sammenheng mellom grunnskolepoengene 

elevene har når de går ut av 10. klasse og sannsynligheten for at de gjennomfører 
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videregående skole. Av de som går ut av grunnskolen med mer enn 50 grunnskolepoeng har 

over 97 % av elevene fullført videregående skole i løpet av fem år (SSB.no). For elever med 

grunnskolepoeng under 30, er det færre enn 33 % som fullfører videregående opplæring etter 

fem år. Dette kan sees i sammenheng med gjennomføringsgraden av videregående 

opplæring.  

 

4 Læringsmiljø 

I Elevundersøkelsen får elever si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel. I 

Hurdal er Elevundersøkelsen obligatorisk for alle elever på 7.-10. trinn og gjennomføres hver 

høst. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i 

Skoleporten. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført årlig 

i Hurdal kommune. I Foreldreundersøkelsen får foresatte si sin mening om elevenes læring, 

trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.  

4.1 Indikatorer læringsmiljø 
Temaene og resultatene av Elevundersøkelsen presenteres som indekser. Indeksene består 

noen steder av et enkelt spørsmål, andre steder av flere spørsmål som er satt sammen. 

Skalaen går fra 1 til 5, hvor høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. 

«Mobbing på skolen» viser prosentandelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 

3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av 

andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», 

«omtrent 1 gang i uken» og «flere ganger i uken». Andelen sier altså ingen ting om hvor ofte 

elevene opplever å bli mobbet. 

Følgende læringsmiljøindekser fra elevundersøkelsen er obligatoriske for tilstandsrapporten: 

• Støtte fra lærerne  

• Vurdering for læring  

• Læringskultur  

• Mestring  

• Elevdemokrati og medvirkning  

• Mobbing på skolen/andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere (oppgis i prosent) 

 

Støtte fra lærerne: 

Basert på blant annet spørsmål om hvordan eleven oppfatter at læreren bryr seg og har tro 

på eleven. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Hurdal 7 Trinn 4,1 4,4 4,2 4,3 4,4 

Nasjonalt 10 Trinn 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Hurdal 10 Trinn 3,9 3,6 3,8 3,8 4,0 

 

 



 

 

Hurdal kommune 

 

 

Kvalitet og utvikling i Hurdalskolen 2019 Side 9 
 

Vurdering for læring: 

Basert på blant annet spørsmål om læreren forklarer målene i faget, lærer er med å bidra til 

elevens utvikling i faget og at eleven selv får være med å vurdere sitt arbeid. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Hurdal 7 Trinn 3,8 3,9 3,8 3,9 4,3 

Nasjonalt 10 Trinn 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Hurdal 10 Trinn 3,2 3,1 2,8 3,0 3,1 

 

Læringskultur: 

Basert på blant annet spørsmål om hvordan læringskulturen er i klassen i form av blant annet 

arbeidsro og hvordan klassen jobber med skolearbeidet. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 

Hurdal 7 Trinn 4,1 4,0 3,5 3,4 4,3 

Nasjonalt 10 Trinn 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Hurdal 10 Trinn 3,7 2,9 3,5 3,6 3,8 

 

Mestring 

Basert på blant annet spørsmål hvor ofte klarer du skoleoppgavene og forstår du det læreren 

forklarer. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 

Hurdal 7 Trinn 3,9 4,1 3,8 4,0 4,1 

Nasjonalt 10 Trinn 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 

Hurdal 10 Trinn 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 

 

Elevdemokrati og medvirkning 

Basert på spørsmål om elevene får medvirke til undervisningen, med på å lage regler og om 

skolen hører på elevens forslag. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Hurdal 7 Trinn 4,0 3,9 3,7 3,8 4,2 

Nasjonalt 10 Trinn 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 

Hurdal 10 Trinn 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3 
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Mobbing på skolen/andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Nasjonalt 7 Trinn  7,1 7,2 6,9 7,0 

Hurdal 7 Trinn  * 0,0 * * 

Nasjonalt 10 Trinn  7,7 8,3 7,0 6,5 

Hurdal 10 Trinn  30,4 * * * 

 

Resultat vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved 

en *. Samtlige år i tabellen viser at Hurdal skole og kultursenter har en svært lav andel elever 

som har svart at de opplever seg mobbet.  

En elev utgjør ca 4 % avhengig av trinnstørrelsen, derfor vil resultatet først vises dersom 

prosentdel er opp mot 20 %. Dette vil fremstå som større svingninger når data legges frem enn 

realitetene tilsier.  

Tross lite datagrunnlag så framstår resultatene stabile over tid. Det er ingen vesentlige avvik 

fra landsgjennomsnittet. Vi må se resultatene over tid for å kunne se om det er systemiske 

endringer eller kun knyttet til et trinn.  

De siste årene har trinnene hatt undersøkelsen til behandling og gjort tiltak ut i fra trinnets 

resultater. Det har ikke vært gjort felles tiltak for hele skolen basert på resultatene fra 

elevundersøkelsen. 

 

5 Læringsutbytte 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende kompetanse. Dette er 

kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Obligatoriske 

indikatorer for tilstandsrapporten er nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. 

trinn, samt lesing og regning på 9. trinn. I tillegg tas standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk 

hovedmål, matematikk og engelsk og grunnskolepoeng også med i tilstandsrapporten. 

5.1 Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver er en del av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som skal gi skoler og 

kommuner kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk, og 

danne grunnlag for underveisvurdering. Spennet i vanskelighetsgrad på oppgavene er derfor 

stort – fra relativt lette til svært utfordrende oppgaver. Det er derfor svært få elever som får alt 

riktig på disse prøvene. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende 

kompetanse i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i 

kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og 

regning er integrerte. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene siden den tar 

utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. 
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Prøvene på 8. og 9. trinn er de samme prøvene. Det er derfor forventet et bedre resultat for 9. 

trinn sammenlignet med 8. trinn.  

Nasjonale prøver 5. trinn 

 Hurdal skole og kultursenter har skårer under nasjonalt nivå i engelsk, lesing og regning. 

Nasjonalt nivå settes alltid til 50 poeng. 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Engelsk Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal 46 43 48 46 44 

Lesing Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal * 47 50 48 47 

Regning Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal 49 47 48 48 46 

 

 

Nasjonale prøver 8. trinn  

Hurdal skole og kultursenter har skår under nasjonalt nivå i engelsk, lesing og regning i 2019.  

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Engelsk Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal 50 48 46 47 47 

Lesing Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal 51 51 50 48 46 

Regning Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Hurdal 50 49 48 48 47 

 

  

Nasjonale prøver 9. trinn  

Hurdal skole og kultursenter skårer under nasjonalt nivå i lesing og regning på 9. trinn i 2019.  

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Lesing Nasjonalt 53 54 54 53 54 

Hurdal 55 55 55 51 49 

Regning Nasjonalt 54 54 54 54 53 

Hurdal 54 52 52 51 48 

 

Elevene ved Hurdal skole og kultursenter viser en svak negativ faglig utvikling.  

Langsiktige tiltak som lesekurs på barnetrinnet og leseutviklingsplan for hele skolen er 

igangsatt. Skolens spesialpedagog kommer tidlig inn med lesetiltak ut ifra 

kartleggingsresultater.  

Det har vært fokus på å få lærere til å videreutdanne seg i engelsk og regning, noe som på 

sikt vil kunne bidra til bedre resultat på nasjonale prøver.  
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5.2 Standpunktkarakterer 
Standpunktkarakterer utgjør sammen med eksamensresultater sluttvurderingen og skal gi 

informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. Vurderingen 

skal være basert på målene i læreplanverket.  

Graderingen beskriver at karakteren:  

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget  

• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget  

• 3 uttrykker at eleven har nokså lav kompetanse i faget   

• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget  

• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget  

• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget  

 

 

Engelsk 

skriftlig 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Nasjonalt 3,9 3,9 4,0 4,0 

Hurdal 3,9 4,7 4,3 4,5 

Engelsk 

muntlig 

Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 4,3 

Hurdal 4,3 4,8 4,5 4,5 

Matematikk Nasjonalt 3,5 3,6 3,6 3,7 

Hurdal 3,1 3,5 3,8 3,5 

Norsk 

hovedmål 

Nasjonalt 3,8 3,8 3,9 3,9 

Hurdal 3,5 4,1 4,2 4,0 

Norsk 

sidemål 

Nasjonalt 3,6 3,7 3,7 3,8 

Hurdal 3,0 4,0 4,0 3,9 

Norsk  

muntlig 

Nasjonalt 4,2 4,3 4,3 4,3 

Hurdal 3,9 4,3 4,0 4,0 

 

Standpunktkarakterene ligger stort sett over nasjonalt nivå.     
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5.3 Eksamensresultater 
Fag  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Engelsk 

skriftlig 

Nasjonalt 3,6 3,8 3,7 3,7 

Hurdal - 3,0 3,2 - 

Engelsk 

muntlig 

Nasjonalt 4,5 4,5 4,5 4,6 

Hurdal 4,8 - 4,7 5,0 

Matematikk 

skriftlig 

Nasjonalt 3,3 3,4 3,6 3,6 

Hurdal 1,9 - - 3,1 

Matematikk 

muntlig 

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,2 

Hurdal 4,7 3,8 - - 

Norsk, hoved 

skriftlig 

Nasjonalt 3,5 3,4 3,5 3,4 

Hurdal 3,7 - - - 

Norsk 

muntlig 

Nasjonalt 4,4 4,5 4,5 4,5 

Hurdal - 5,0 - - 

Norsk sidem 

skriftlig 

Nasjonalt 3,2 3,3 3,4 3,1 

Hurdal 3,1 - - - 

 

Skriftlige resultatene ligger stort sett under nasjonalt nivå. Muntlig eksamen stort sett er over 

landsgjennomsnittet. 

Det har gjennomført skriftlig eksamen i ett eller to fag hvert år. Hver elev har gjennomført 

muntlig eksamen i ett fag. 

Tiltak som blir gjennomført er at elevene får erfaring med eksamensform både i muntlig og 

skriftlig eksamensform.  


