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STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE

Digital eksamen – info til elever.
Dette skrivet er ment å gi informasjon om hvordan du best mulig kan forberede deg i forbindelse med
digital eksamen ved Strinda vgs.

1. Du er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden før eksamen. Se spesielt etter
beskjeder om Windowsoppdateringer og last ned og installer disse slik at dette ikke skaper
problemer for deg under prøven. Start pc-en på nytt hvis du får beskjed om det.

2. Installer og test ut verktøy på pc-en det er ment at du skal ha tilgang til under eksamen (som
f.eks Ordnett Pluss eller Geogebra). Sjekk også stavekontrollen i Word og hvordan man angir
språk (fremmedspråk).
3. Bruker du Onedrive/Dropbox eller andre skylagringsløsninger så sjekk at du har tilgang til
filene dine uten nett. Ta evt. en kopi av dokumentene dine og legg disse lokalt på pc-en eller
på en minnepenn.

4. Evt. feil på elevpc-er må meldes til IKT. Må du levere inn pc-en din, skal du på forhånd ta
sikkerhetskopi av filer og dokumenter på f.eks en minnepenn.
5. Nettleseren Safari støttes ikke ifm. digital innlevering av eksamen. Hvis du bruker Mac må du
derfor lastet ned en annen nettleser enn Safari (f.eks Chrome eller Firefox) FØR
eksamensdagen. PC-brukere rådes også til å ha installert flere nettlesere på maskinen sin.

6. På eksamensdagen, etter å ha startet pc-en og logget på, åpner du Word og lagrer
eksamensdokumentet med en gang. Så lenge dokumentet er lagret kan vi lettere finne det, og
gjenopprette det, etter en eventuell datakrasj.

7. Eksamensbesvarelsen skal lastes opp til Udir sin server (https://pgsa.udir.no/). Brukernavn,
passord, samt dagspassord til Udir får du på eksamensdagen. Egen veiledning i forhold til
opplastning av oppgave blir delt ut på eksamensdagen (finnes også på skolens hjemmeside
under «For elever» - «eksamen»). Bekreftelseskode for levert besvarelse noteres av hovedvakt
i lokale. Si derfor fra til en eksamensvakt når du skal levere. Du undertegner på at du har
levert din eksamen samt tidspunktet for leveringen.

8. I forbindelse med digital eksamen skal alle mobiltelefoner slåes av og legges på anvist plass.
Forsøk på å koble seg på mobile nett under eksamen (f.eks. gjennom mobiltelefon) anses som
juks og fører til annullering av eksamen. IT avdelingen vil overvåke trådløsnettet på
eksamensdagene.
9. It’s Learning er stengt i eksamensperioden. Dokumenter man måtte ha her må lastes ned lokalt
på pc-en før eksamen.
10. Enkelte nettsider er tilgjengelig under eksamen – egen liste over tilgjengelige ressurser ligger
på http://strinda.vgs.no/pagefiles/64921/Nettbaserte%20hjelpemidler-V2017_030517.pdf.

11. Såfremt noe annet er bestemt er alle hjelpemidler bortsett fra kommunikasjon og Internett
tillatt på eksamen.
12. Hvis du er i tvil om noe IKT-relatert før eksamen – oppsøk IKT på Strinda 
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