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Dette skal vi snakke om

• Noen tall fra Trondheim
• Eksamenshuset
• Lovverk
• Krav til dokumentasjon
• Hva er egnet tilrettelegging?
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Noen tall fra eksamen i Trondheim

• Foreløpig tilrettelegging høsten 2019
– Hele eksamensperioden (25. nov – 20. des): 3648 

tilrettelegginger
– En dag (2. des) 225 tilrettelegginger

• 108 med kun utvidet tid
• Totalt antall kandidater 4019 oppmeldt til eksamen
• 5,6 % med tilrettelegging

• Søkertall
– Høst 2018 – 840
– Vår 2019 - 440
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Eksamenshuset
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Universitets- og høyskolelovens §4-3

(5) Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med 
særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging 
av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å 
sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 
Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en 
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I 
denne vurderingen skal det legges særlig vekt på 
tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse 
studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og 
institusjonens ressurser. (…)Tilretteleggingen må ikke føre 
til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte 
utdanningen.
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Krav til dokumentasjon

• Dokumentasjonen må si noe om hvilken ulempe 
funksjonsnedsettelsen medfører i eksamenssituasjonen. En 
diagnose i seg selv gir ikke rett til tilrettelegging. En diagnose skal 
ikke gi en «fordel»

• Er behovet akutt eller varig? Ev. forventet varighet. 

• Vi har et eget skjema til lege/helsepersonell som vi foretrekker, men 
godtar også en utfyllende attest. 

• Dysleksi må dokumenteres med rapport/attest PPT/logoped el. (ikke 
legeattest).
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Hva er «egnet» tilrettelegging?

• Hva har studentene krav på?
• Hva har studentene behov for?
• Hva kan vi tilby med vår kapasitet og ressurser?
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Noen spørsmål?
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