Eksamensveiledning
for privatister
KRO1005 ‐ Kroppsøving Vg2 (yrkesfag)
KRO1006 ‐ Kroppsøving Vg3 (studieforb.)
Læreverk:
Valgfritt læreverk som passer til nivået (Vg2 eller Vg3).

Eksamensform
Muntlig-praktisk

Forberedelsesdel
Inntil 45 minutter.
Alle kandidatene i gruppa får samme tema/oppgave og skal forberede seg samtidig i et
klasserom. Oppgavene er av både teoretisk og praktisk art med et hovedområde fra enten en
lagidrett, en individuell idrett, dans eller basistrening.
Temaet skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og kan omfatte spørsmål fra
alle nivå (Vg1 og Vg2 for KRO1005 og Vg1, Vg2 og Vg3 for KRO1006). Til forberedelsen
er alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon med andre. Til den
individuelle, muntlige høringen (del 2 av eksamen), er det kun tillatt med notater fra
forberedelsen (ett A4-ark).

Eksamen
Del 1.
Etter forberedelsen blir det 1 time med felles aktivitet, inkludert oppvarming. Denne timen
skal brukes til å gjennomføre oppgaver fra forberedelsesdelen. Kandidatene er sammen i sin
gruppe mens man gjennomfører oppgaver/øvelser. Sensorene kan gi instrukser underveis
hvilke aktivitet som skal gjennomføres. Sensorer observerer og vurderer.
Del 2.
Deretter følger en individuell del på ca. 20 min. muntlig eksaminasjon. Kandidaten vil få
anledning til å forsvare sitt opplegg fra den praktiske delen og sensorene kan stille spørsmål.
Man må være forberedt på at noen praktiske demonstrasjoner også kan være aktuelt her. Det
kan også stilles spørsmål fra alle kompetansemål i læreplanen.

Praktiske forhold
Kandidaten skal stille i hensiktsmessige klær. Ved behov for særskilt tilrettelagt eksamen, må
søknaden være eksamensskolen i hende innen 1. mars (vår) eller 1. november (høst). Det er
ikke anledning til å søke om endret eksamensform (f.eks. skriftlig eller muntlig) da
læreplanen krever kompetanse innen praktiske aktiviteter.
Kandidaten vil få opplyst karakter like etter del 2 av eksamen er gjennomført.
Læreplanen finner du på www.udir.no
Gyldig fra 1.1.2014
Oppdatert 7.3.2018: Avsnittet om forberedelsesdelen.

