OPPMELDING TIL FAG- OG SVEINEPRØVE
FOR PRAKSISKANDIDATAR

MØRE OG ROMSDAL

Til fylkeskommunen i:
Fødselsnr
(11 siffer):

Namn på kandidaten
(etternamn/fornamn):

Adresse:

Tlf:

Postnr:

Poststad:

Type kandidat:

Praksiskandidat:

E-post:

Kandidaten har behov for tilrettelegging og har lagt ved eigen søknad og dokumentasjon frå PPT, lege,
fysioterapeut eller liknande. Set kryss i rubrikken til venstre.
Ønska tidspunkt for prøva:
Namn på prøvestad:

Org.nr:

Postadresse:

Postnr:

Kontaktperson:

Tlf:

Poststad:

E-post:
Programområdekode:

Lærefag:

Dokumentasjon på allsidig praksis i høve til læreplan må leggast ved.

Tal på vedlegg:

Dokumentasjon for bestått teori for fag-/sveineprøva i programområdet må leggast ved.

Tal på vedlegg:

Stad og dato:

Kandidaten sin underskrift:

FOR FYLKESKOMMUNEN
Oppmeldt dato:

Mottatt dato:

Nemnd:
Betalt prøveavgift: JA

Sendt nemnd dato:
Sendt til

NEI

fylkeskommune

Merknad

Melding godkjent dato:
Sakshandsamar:

Stempel

Møre og Romsdal fylkeskommune – Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 MOLDE.
utdanning@mrfylke.no, www.mrfylke.no, 71 25 87 80

PROTOKOLL FRÅ FAG-, SVEINE- OG KOMPETANSEPRØVE
Fødselsnr
(11 siffer):

Namn på kandidaten
(etternamn/fornamn):

Adresse:

Tlf:

Postnr:

Poststad:

Type kandidat:

Praksiskandidat:

E-post:

Kandidaten har etter søknad fått ei tilrettelagt prøve
Namn på bedrift/prøvestad:
Programområdekode:

Lærefag:

Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda har mynde til å sjå til at tilsyn
blir ført og varslar fylkeskommunen dersom tilsyn ikkje kan førast. Til å føre tilsyn når prøvenemnda ikkje er til stades er
oppnemnd:
Namn:

Namn:

GJENNOMFØRING AV PRØVA
Prøva startar dato:
Prøvenemnda har ansvar for at vurdering av den praktiske prøva er utført etter gjeldande reglar. Medlemmene i
prøvenemnda skal kvar for seg gjere notatar og lage dokumentasjon for å underbygge det prøveresultat som ei samla
prøvenemnd har kome fram til. Ved “ ikkje bestått” vil dette vere grunnlag i ei eventuell klagehandsaming.
Prøvenemnda har vurdert fag-, sveine- eller kompetanseprøva slik:
(Desse karakterane skal nyttast: bestått mykje godt, bestått, ikkje bestått)
KARAKTER:
Stad:

Dato:

Leiar prøvenemnd:

Medlem
prøvenemnd:
Underskrift

Ved “ikkje bestått” MÅ prøvenemnda gje ei skriftleg grunngjeving som MÅ
signerast av dei i nemnda som har gjort vurderinga.
Når prøva er gjennomført og sluttvurdering gjort, skal følgjande
returnerast:







Meldingsskjema og utfylt protokoll frå prøva.
OBS! Hugs skriftleg grunngjeving ved "Ikkje bestått" prøve
Prøveoppgåva
Prøvenemnda sine vurderingskriterier
Kandidaten sin planleggingsdel
Kandidaten si vurdering av eige prøvearbeid
Prøvenemnda sine skjema for honorar og godtgjering

FOR FYLKESKOMMUNEN
Manglar teori:
Teori godkjent dato:
Retur frå prøvenemnd dato:

Underskrift
Merknad

