Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen ved
Norges brannskole
Formålet med tilretteleggingen
Elever med behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med eksamen kan søke om særordning.
Utvidet tid eller bruk av hjelpemidler skal kompensere for funksjonshemming/funksjonsnedsettelse
eller spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn de øvrige kandidatene
har.
Ansvar og saksbehandling
Behandling av søknader om tilrettelegging foretas av undervisningskoordinator.
Frister og dokumentasjon.
Eleven fremmer selv de krav han/hun mener seg berettiget til å få innfridd, på bakgrunn av legeattest
eller attest fra andre sakkyndige (for eksempel psykolog, logoped). Undervisningskoordinator avgjør
hvilke tiltak som kan iverksettes.
Dokumentasjon skal være av nyere dato
Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er minst 10 dager før eksamen.
Utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen)
Elever som på grunn av sykdom, medisinbruk eller av andre årsaker har nedsatt arbeidsevne og
kandidater som ammer, kan etter søknad innvilges bruk av ekstra tid.
-30 minutter ekstra tid for eksamener som varer 2 timer
-60 minutter ekstra tid for eksamener som varer 4 timer
Bruk av PC
Det kan etter søknad innvilges bruk av PC ved skriftlig eksamen under tilsyn. Det er elevens eget
ansvar å ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av tekstbehandlingsutstyret. Elever må sørge for å ta
nødvendige sikkerhetskopier underveis. NBSK er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av
strømbrudd eller feil ved maskinen.
Attest ved lese-/skrivevansker (dysleksi)
En elev med lese- og skrivevansker kan få vedlagt sine eksamensbesvarelser en anonymisert attest
som bekrefter problemet. Denne attesten fås ved henvendelse til kursadministrasjonen.
Høytlesing av oppgaveteksten/besvarelsen
Elever med synshemning eller dyslektikere kan etter søknad få innvilget at oppgaven og/eller
besvarelsen blir opplest. Høytlesning må foregå utenfor eksamenslokalet.

Lingdys
Lingdys er en stavekontroll som kan brukes sammen med Word og er spesielt utviklet for bruk av
dyslektikere. Det er elevens eget ansvar å ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av programvaren.
Muntlig fremstilling etter eksamen
Elever med særskilt behov kan etter søknad i spesielle tilfeller få innvilget tid til muntlig fremstilling
av oppgaven. Fremstillingen gjennomføres rett etter eksamen.
Bruk av eget rom
Elever med fysiske eller psykiske utfordringer kan ha behov for å skjerme seg fra andre elever. De kan
derfor få innvilget bruk av eget rom. Det må da stå eksplisitt i attesten at eleven trenger å sitte alene.
Noen forhold som kan gi grunnlag for tilrettelegging:
Lese-/skrivevansker (dysleksi)
Elever som dokumenterer betydelige lese- og skrivevansker kan etter søknad få innvilget bruk av PC
og/eller utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn.
-

Elever med lese- og skrivevansker kan etter søknad få innvilget utvidet tid ved skriftlig eksamen

uten tilsyn (hjemmeeksamen). Det må da være en sterk grad av dysleksi, og det må stå eksplisitt i
attesten at eleven har behov for utvidet tid.
-

Elever med lettere/moderat grad av lese- og skrivevansker kan få innvilget utvidet eksamenstid.

Elever med lese- og skrivevansker må ha dokumentasjon som attest fra logoped eller annen spesialist
som beskriver hvilke tilretteleggingstiltak det er behov for. Dokumentasjonen skal være av nyere dato
og rettet mot tilrettelegging i brannskolens kurs.
Allergi
Allergi gir ikke automatisk rett til utvidet tid ved eksamen. Dokumentasjonen må inneholde spesifikk
anbefaling om utvidet tid, samt opplysninger om plagenes omfang og varighet. Det må komme frem
om det gjelder pollensesong eller hele året, og hvorvidt søker behandles for allergien og hva slags
bivirkninger medisinen gir som påvirker eksamenssituasjonen.

Klage på vedtak om tilrettelagt eksamen
Alle søknader om tilrettelagt eksamen faller inn under forvaltningslovens bestemmelser om
enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser.
Referanser
Norges Brannskoles eksamensreglement

