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Tidspunkt for nasjonal deleksamen i matematikk i 
grunnskolelærerutdanningene   

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 15. og 29. september 2017, der nasjonale 

deleksamener gjøres til en permanent ordning med forbehold om Stortingets behandling av 

statsbudsjettet for 2018. I departementets brev av 29. september ble NOKUT bedt om å 

vurdere når det er hensiktsmessig at nasjonal deleksamen i matematikk i 

grunnskolelærerutdanningene kan gjennomføres. Basert på NOKUTs tilbakemelding etter 

dialog med fagmiljøene er det besluttet at nasjonal deleksamen i matematikk i 

grunnskolelærerutdanningene gjeninnføres først i studieåret 2019/2020. Bakgrunnen for 

dette er å gi institusjonene tid til å tilpasse nasjonal deleksamen i den nye 

masterutdanningen for lærerutdanningene. Departementet ser frem til et godt samarbeid 

mellom NOKUT og fagmiljøene.  

 

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi biokjemi i sykepleierutdanningen avholdes høsten 

2017 og nasjonal deleksamen i årsregnskap i bachelorutdanningen i revisjon og regnskap 

avholdes våren 2018.  
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Rolf L. Larsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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Kopi 

 

Ansgar Teologiske Høgskole 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Barrat Due musikkinstitutt 

Bergen Arkitekthøgskole 

Campus Kristiania Markedshøyskolen 

Det teologiske Menighetsfakultet 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Handelshøyskolen BI 

Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Høgskolen i Sørøst-Norge 

Høgskolen i Østfold 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

Høgskulen i Volda 

Høgskulen på Vestlandet 

Høyskolen Diakonova 

Høyskolen for Ledelse og Teologi 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Lovisenberg diakonale høgskole 

Nasjonalt råd for lærerutdanning 

NLA Høgskolen 

Nord universitet 

Norges Dansehøyskole 

Norges Handelshøyskole 

Norges idrettshøgskole 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Norges musikkhøgskole 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Norsk studentorganisasjon 

Samisk høgskole 

Steinerhøyskolen 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

Universitets- og høgskolerådet 

VID vitenskapelige høgskole 

Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology 
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