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Informasjon til deg som skal ta nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for 
barnevernfaglige mastere 12. april 2023 
 
NOKUT er ansvarlig for gjennomføringen av nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevern. Du kan 
finne informasjon om nasjonale deleksamener på NOKUTs nettsider 
https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/. Her finner du også eksamensoppgave 
og sensorveiledning for eksamen høsten 2022.  
 
Eksamen 
Eksamen gjennomføres som digital skoleeksamen 12. april 2023 kl. 9-13 i det digitale 
eksamenssystemet ved institusjonen der du er student. 
 
Hjelpemidler på eksamen 
Det er tillatt å bruke hjelpemidler på eksamen. Merk likevel at eksamen er på fire timer, og det er viktig å 
bruke eksamenstiden til å svare på oppgaveteksten. Selv om hjelpemidler er tillatt, er det ikke lagt opp 
til, eller hensiktsmessig, å bruke hjelpemidler utover Lovdata Pro. Merk at eksamen gjennomføres i Safe 
Exam Browser, noe som betyr at du ikke vil ha tilgang til filer/nettsider på egen PC eller kan kommunisere 
med andre under eksamen. Skal du benytte deg av hjelpemidler utover Lovdata Pro må du ha med deg 
dette i form av bøker eller utskrifter. Alle studenter skal ha tilgang til Lovdata Pro under eksamen.  
 
Tilrettelegging på eksamen 
Studenter som har en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller en sykdom som gir ulemper i 
eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelagt eksamen. Gjelder det deg, må du søke om dette ved 
institusjonen der du er student. 
 
Sensur 
Et nasjonalt kvalitetssikret sensorkorps bestående av fagpersoner fra hele landet gjennomfører sensuren. 
Hver besvarelse sensureres av to sensorer. Sensorene kjenner hverken kandidatenes identitet eller 
institusjonstilknytning, og får et antall tilfeldig valgte bevarelser til vurdering. 
Når sensuren er klar, sender NOKUT lister med kandidatnumre og karakterer til ditt lokale 
eksamenskontor. Du får karakteren din på vanlig måte gjennom Studentweb. 
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Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener. 
Krav om begrunnelse eller ny sensur melder du inn til ditt lokale eksamenskontor, som videreformidler 
det til NOKUT. Klager på sensur vil bli vurdert på nytt av to andre tilfeldig utvalgte sensorer. 
 
Sensurfristen er 3. mai 2023. 
 
Ny/utsatt eksamen 
For aktuelle studenter vil ny/utsatt eksamen blir 6. desember 2023, etter institusjonens egne regler for 
hvem som kan gå opp til ny/utsatt eksamen.  
 
Informasjon 
For spørsmål om nasjonal deleksamen, kontakt din faglærer eller ditt lokale eksamenskontor. Hvis de 
ikke kan svare på det du spør om, kan du kontakte NOKUT ved å sende en e-post til deleksamen-
barnevern@nokut.no. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marte Sinderud  
seniorrådgiver 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

NOKUT)
Begrunnelses- og klagerett følger lov om universiteter og høyskoler, slik som ved alle andre eksamener.
Krav om begrunnelse eller ny sensur melder du inn ti l ditt lokale eksamenskontor, som videreformidler
det til NOKUT. Klager på sensur vil bli vurdert på nytt av to andre tilfeldig utvalgte sensorer.

Sensurfristen er 3. mai 2023.

Ny/utsatt eksamen
For aktuelle studenter vil ny/utsatt eksamen blir 6. desember 2023, etter institusjonens egne regler for
hvem som kan gå opp ti l ny/utsatt eksamen.

Informasjon
For spørsmål om nasjonal deleksamen, kontakt din faglærer eller ditt lokale eksamenskontor. Hvis de
ikke kan svare på det du spør om, kan du kontakte NOKUT ved å sende en e-post t i l deleksamen-
barnevern@nokut.no.

Med hilsen

Marte Sinderud
seniorrådgiver

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker I Drammensveien 288

postmottak@nokut.no I tlf : 2 1 0 2 1 8 00

www.nokut.no

mailto:postmottak@nokut.no
http://www.nokut.no/

