Gjøre klar PC til eksamen
For å kunne gjennomføre eksamen uten problemer, må du gå gjennom din pc og gjøre
nødvendige oppdateringer og nedlastninger. Du er selv ansvarlig for at de riktige
programmene og lærestoffet du trenger ligger på maskinen din.

Forberedelser
For å kunne levere eksamensbesvarelsen elektronisk må du bruke en nettleser som støttes
av pgsa.udir.no (se side 2 for liste). Vi har laget en mal for eksamensbesvarelsen, denne
ligger på nettsiden vår fræna.vgs.no under dokumenter. I den malen skal du i toppteksten
skrive inn kandidatnummer og fagkode, sidenummer og dato kommer automatisk om du
bruker denne malen. Eksamensmalen må lastes ned før selve eksamensdagen.
I uka før eksamen bør du kjøre alt av oppdateringer for å unngå at dette skjer på selve
eksamensdagen. Dersom du får opp melding med spørsmål om oppdatering på
eksamensdagen, utsetter du oppdateringen.

Sjekkliste før eksamen
-

Laste ned eksamensmalen.
Sjekk at maskinen din er oppdatert. Gjør unna større oppdateringer og ikke sett på
oppdateringer dagen før eksamen. Man vet aldri hvor lang tid en oppdatering tar.
Sjekk at all nødvendig programvare er lastet ned og oppdatert.
Har du fagstoff lagret i skytjenester, må dette lastes ned lokalt på maskina.

Nedlastbare verktøy
Dataprogram
Skrive- regne- og presentasjonsverktøy

Adobe Acrobat Reader DC

Ordbøker

Beskrivelse
- Du trenger skrive- regne- og
presentasjonsverktøy. Dette kan
være f.eks. Microsoft office
(microsoft.com) eller Open office
(openoffice.org/no/)
- Du må ha denne for å kunne
konvertere besvarelsen din til en
PDF-fil.
https://get.adobe.com/no/reader/
- Ordnett Pluss er ordbøker på nett
som du kan bruke på PC-en. (Les
mer på http://www.ordnett.no)
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Matematikkverktøy

-

Mal til eksamensbesvarelsen med topptekst

-

GeoGebra brukes til geometri,
algebra, tabeller, grafer, statistikk og
beregninger. o Casio FX-9860GII
Manager Plus er et program som
erstatter kalkulatoren. (Les mer på
http://edu.casio.com.)
frana.vgs.no under dokumenter

Nettlesere som støttes av PGSA
På pc/mac:
-

Internet Explorer 11 (I nettleseren Internet Explorer 11 kan det oppstå problemer når
du skal laste ned en fil fra Internett)
Microsoft EDGE Browser
Firefox 50 eller nyere
Chrome versjon 56 eller nyere
Safari (Mac OS)

På nettbrett:
-

iOS versjon 11 til 14 med Safari
iOS versjon 11 til 14 med Chrome
iOS versjon 11 til 14 med Firefox
Android versjon 6.0.1 til 9 med Chrome
Android versjon 6.0.1 til 9 med Firefox

Chromebook kan ikke brukes på eksamen, da den krever internett for å drive programmene
du skal bruke. Dette fikk vi erfare i mai 2020 og det endte opp med at kandidaten måtte låne
pc med oss
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