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Informasjon om nasjonale prøver 2018
Nasjonale prøver gjennomføres i år i uke 37-39.
8. trinn: uke 37-39 (nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk)
9. trinn: uke 37-39 (nasjonal prøve i lesing og regning)
Eksakt dato og tid for gjennomføringen vil fremgå av elevens arbeidsplan.
Formålet med nasjonale prøver er gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i
lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og
kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene
norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.
Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.
Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt
norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart
at prøveresultatet ikke vil ha noen innvirkning på elevenes videre opplæring. Rektor fatter da et
enkeltvedtak om fritak på prøvene(e).
Alle nasjonale prøver gjennomføres elektronisk. Prøvetiden er 60 minutter i engelsk og 90 minutter i
lesing og regning. Elevene kan levere besvarelsen når de er ferdige, men de får ikke forlate lokalet før
prøvetiden er ute. Elevene skal ha med seg skrivesaker. Ingen andre hjelpemidler er tillatt.
Eleven og foreldrene skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er
klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakter, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva
elevene bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om
elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering.
Mer informasjon om nasjonale prøver finner dere her:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.
Med hilsen
Løkenåsen skole
Ellen Marie Gloppen
rektor
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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