
Eksamensbrukere på PC / Windows  10 
Nyttig å vite når du har Heldags eller Eksamen 

 

Til skriftlig eksamen samt på heldagsprøver vil skolen normalt dele ut eksamensbrukere med 
egne brukernavn og passord til eksamenskandidatene. Start maskinen på ny før pålogging. 
Når du logger på en skole-PC med eksamensbrukeren får du tilgang til alle programmene 
på maskinen. Eksamensbrukere har ikke e-postadresse eller tilgang til Office 365 online. 

Det er ditt ansvar å sette deg inn i reglene til heldags og eksamen  
og overholde disse. Vær spesielt oppmerksom på reglene om 
kommunikasjon, samhandling og oversettelsesverktøy. 

 
 

Lagringsområde for heldags- og eksamensbrukere 
Du skal benytte Personlig (P:) for lagring av filer. 
Dersom skolen deler ut fellesfiler finner du disse i mappen Felles (S:).  
Minst dagen før eksamen / heldags starter: 
Logg på PC-en du skal benytte til heldags / eksamen på skolen med din  
egen bruker. Opprett en mappe på Windows (C:) hvor du kopierer 
filene du vil ha tilgang til under eksamen (kall gjerne mappen 
Hjelpemidler). Se også Se også eget punkt om eskortering av OneNote  

 

Lagring i Office – kun eksamen 
Benytt standard lagringsmappe som er stasjon P:\ 
Lagre ofte (CTRL + S), og skriv aldri ditt eget navn i filer til eksamen. 
Merk: Eksamensbrukerne har ikke tilgang til lagring i OneDrive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillatte hjelpemidler på internett 
finner du på eksamen.osloskolen.no. 
Snarvei via flisen Eksamenshjelpemidler. 

 
Gjennomføringen av eksamen gjøres på pgsa.udir.no, 
som også er startsiden i nettleserne. Der kan du laste ned 
eksamensoppgaven og laste opp din eksamensbesvarelse. 
Snarvei til pgsa.udir.no via flisen PGS - Eksamen. 

 
 
 
 
 

Begrenset tilgang til internett 
Det er vanlig at internettilgangen er begrenset for de 
som gjennomfører eksamen. Skolen skal informere hvis 
det er unntak til dette. Enkelte nettsider er uansett 
åpne, blant annet tillatte hjelpemidler. 

 
Utskrift 
Du skal antakeligvis 
skrive ut. 

 

Ved Feide-pålogging bruker du 
ditt eget brukernavn. 

 
 
Versjon 1.2 

Lagring i Office – gjelder på Heldagsprøver 
Bruk standard lagringsmappe som er stasjon P:\ 
Lagre ofte (Ctrl + S). Filnavn skal være: brukernavn_fagnavn_klasse  
Du skal skrive ut og levere i its i den innleveringsmappen læreren din 
har opprettet. Du kan og skal ikke lagre på OneDrive 



Tilgang til dine elektroniske hjelpemidler under heldagsprøver og 
eksamen og hva du må gjøre på forhånd FØR prøvedagen 
 
Alt du skal ha med deg av egne hjelpemidler til enten heldagsprøve eller eksamen må lagres lokalt på harddisken din  
i en egen mappe på lokal harddisk stasjon C:\Eksamen (dette er kun et eksempel)  

 
Åpne Utforskeren (f.eks med Windows-tasten + E) 
Åpne der det står Denne PCen (1) og finn lokal harddisk Windows (C)  
 
1             2 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Lag en NY mappe (2) som eksempelet viser i bilde 2, som du f.eks kaller Hjelpemidler  
 
Flytt eller kopier over alle egne filer/dokumenter du trenger tilgang til, til mappen du har opprettet  
Det du har lagret på ditt eget hjemmeområdet (OneDrive), som du trenger under heldagsprøven  
eller eksamen, må kopieres eller flyttes over til denne mappen på harddisken på forhånd.  
Du vil ikke få tilgang til ditt eget hjemmeområde på heldags eller eksamen, kun stasjon C:\  
Merk dette:  
Du kan ikke lage en mappe under brukeren din slik: c:\brukere\dittbrukernavn – Dette fungerer IKKE! 
 

OneNote 
Dine OneNote notater får du ikke tak i på heldags eller eksamen uten at du må ta noen grep.   
Du må eksportere OneNote notatene via Fil menyen til en PDF fil og lagre denne i den  
samme mappa som du opprettet i punktet over. Dette må du gjøre lokalt på din PC, ikke online.  
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