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Innkalling til fagprøve

Navnet på kandidaten innkalles med dette til fagprøve i Navn på faget  

Praktisk informasjon om prøveavvikling.
Dato  
Tidspunkt 
Sted for oppstart 

Prøven består av 4 deler. Les mer om disse delene på neste side.

Skriv inn informasjon om:
 struktur i prøven, f.eks tidspunkt og varighet for de ulike delene

Skriv her
 praktiske tilrettelegginger som kreves i bedriften

Skriv her
 materiell som må være tilgjengelig

Skriv her
 om bedriften må ha tilsynsperson tilgjengelig, og hvilke oppgaver denne skal ha

Skriv her
 regler under fagprøven

Skriv her

Kontaktperson i prøvenemnda og leder på prøven er Navnet på leder 
fyll inn telefonnummer,  
e-post: e-postadresse

Med vennlig hilsen
Skriv inn navn
prøvenemnda i Navn på faget
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Prøven består av 4 deler: 

Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger: 
 Du skal utarbeide en skriftlig plan for gjennomføring av prøven. Denne skal inneholde 

plan for framdrift og tidsbruk, samt oversikt over hvilket utstyr og hvilke hjelpemidler 
som skal benyttes under gjennomføringen. 

 Du skal oppgi om det er behov for assistanse. 
 Planen skal inneholde mulige alternative løsninger, og du skal begrunne løsningene 

som er valgt. 
 Planen skal godkjennes av prøvenemnda før gjennomføringsdelen starter. 

Gjennomføring av det faglige arbeidet: 
 Du skal gjennomføre prøven i følge planen din. 
 HMS er en del av prøven. 
 Dersom du under arbeidet må endre planen, grunngir du dette i 

dokumentasjonsdelen eller egenvurderingen. 

Dokumentasjon av eget prøvearbeid: 
Dokumentasjonsdelen kan være skriftlig, digital, bilder, video og annet. 
Dokumentasjonen bør vise arbeidsprosessen og resultater av arbeidet på en måte som gjøre 
det mulig å drøfte kvaliteten på det faglige arbeidet. 

Vurdering av eget prøvearbeid: 
 Her skal du gi din egen vurdering på hvordan det gikk under fagprøvens fire deler. 
 I denne delen legges det vekt på ditt eget innsyn og kritiske blikk ved din 

gjennomføring. Hva ble gjort godt, kunne det vært gjort annerledes, bruk av tid, bruk 
av utstyr, sikkerhet ved gjennomføring og kvalitet på arbeidet. 

 Med bakgrunn i den skriftlige planen, gjennomføringen og dokumentasjonen har 
prøvenemnda anledning til å stille spørsmål til faglig avklaring, og be deg om en mer 
utfyllende redegjørelse. 

Hjelpemidler: 
 De hjelpemidler du har brukt i læretida kan brukes. 
 Du kan bruke hjelpemann når det måtte være nødvendig, men dette skal på forhånd 

settes inn

Interne referanser
  

Eksterne referanser
 


