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Eksamen I Norsk Muntlig Vg3
EKSAMEN Datoer våren 2019 Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Torsdag 23.mai
NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
EKSAMEN Datoer våren 2019 - vfk.no
1) Utdanningsdirektoratet har delegert ansvaret for trekking av fag og elever til sentralt gitt
eksamen og lokalt gitt eksamen for skoler i utlandet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf.
forskrift til friskoleloven, §3-26, §3-27 og §3-28)
Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående ...
Vg3 studiespesialisering: Norsk hovedmål – i tillegg to skriftlige og en muntlig, muntlig-praktisk eller
praktisk eksamen.Til sammen 4 eksamener. Vg3 KDA: Norsk hovedmål, to skriftlige og en muntlig,
muntlig-praktisk eller praktisk eksamen.Til sammen 4 eksamener. Minst et trekkfag skal være innen
eget programområde. I år kan det bli mer enn en praktisk eller muntlig for flere elever.
Eksamen - Royken videregaende skole
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PBA Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2018/2019 Pr.
21.05.2019 side 3 av 11
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PBA SF 2018 - 2019 ...
Studienetts oversikt over norsk talemål gir deg en knallgod hjelp til norsk muntlig eksamen.
Oversikten er ryddig og lett å bruke for å få kunnskap om talemål i norsk.
Oversikt over norsk talemål - Studienett.no
Sjekkliste for bruk av PC/Mac på eksamen. Skal du opp til eksamen? Her er noen viktige punkter om
bruk av PC/Mac som du bør være oppmerksom på før du møter opp i eksamenslokalet.
Forsiden - Bjertnes videregående skole
Informasjon om forsøk med en karakter i norsk. Nes vgs er med på Kunnskapsdepartementets
forsøk med én karakter i norsk for Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram.
Forsiden - Nes videregående skole
Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjeldende UTGÅTTE
Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 01.08.2010 Gjelder til:
31.07.2013 Læreplan i norsk (NOR1-03) Gjelder fra: 01.08.2009 Gjelder til: 31.07.2010
Læreplan i norsk (NOR1-05) - udir.no
*) Forberedelse mandag 20. mai **) Forberedelse onsdag 22. mai . Dato for offentliggjøring av trekk
er onsdag 15. mai. kl. 0900. Sensur sentralgitt eksamen er tirsdag 18. og onsdag 19. juni
Eksamensdatoer våren 2019 - Lier videregaende skole
Ingen dokumenter samsvarte med søket ditt på {{searchqueryinsearchbox}}.. Har du stavet riktig,
kan mulige årsaker til at du ikke får treff være at faget kun har muntlig eksamen
Finn eksamensoppgaver - Søk - Udir.no
Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter – med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I
norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker!
Norsk - NDLA
Besvarelse på tre omfattende oppgaver om dagligvarebransjen i Norge, til faget Markedsføring og
ledelse 1. Oppgavene går blant annet ut på å foreslå en markedsundersøkelse for bransjen,
hvordan ledelsen kan arbeide for å motivere medarbeidere og anbefaling av distribusjonsstrategi.
Dagligvarebransjen | Oppgaver - Studienett.no
Denne veiledningen har relativt mye kommentartekst til hvert eksempel. Hensikten er ikke å si at
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sensorene må skrive like mye, men å vise hva man skal legge vekt på i
Vurderingsveiledning med teksteksempel - Skrivesenteret
Ditt potensial - vårt ansvar! Drømtorp videregående skole legger vekt på en god balanse mellom å
tilrettelegge ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og stille krav og forventninger som er
tydelige.
Forsiden - Drømtorp videregående skole
E-sport som fag på videregående skole! Første skole nord for Trondheim som tilbyr e-sport som fag
på videregående skole. Samisk videregående skole og reindriftsskole er glad for å kunne møte
elevenes fritidsinteresse også som skolefag.
Hjem :: Samisk videregående skole og reindriftsskole
Bare enda et K2 kompetanse nettsteder-nettsted on K2 utdanning… Utdanningen er godkjent i
lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.Du må minimum ha 50% studiebelastning pr.
semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.
K2 utdanning | Bare enda et K2 kompetanse nettsteder-nettsted
Uniboka er en digital utgave av Gente 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest
lyd, filmklipp, begreper og interaktive oppgaver.Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f.
eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen
Gente 8. Unibok / 8-10 - Lokus
Uniboka er en digital utgave av Salut 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest
lyd, begreper og interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f. eks. PC,
Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen.
Salut 8.Unibok / 8-10 - Lokus
"Ord deling på godt norsk" - Frå ein orddelingsfeilekstremist si side Deling av ord, populært kalla
orddeling, er eit stadig større problem i norsk språk, og samansette ord som er delte opp, kan fort
tyda det motsette av det det er meint som.
Kåseri - Daria.no
Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha
bestått én av følgende prøver: norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk
videregående skole
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