
 

 

Nyhetsbrev #3, 16.11.2021 

Fagopplæringens informasjons- og nyhetsbrev 
 
Avslutning av prøveåret 2021 
 
Vi nærmer oss allerede slutten på året 2021 og vil derfor sende litt informasjon til 
medlemmene i prøvenemndene våre på tampen av året. 
 
 

 
Avlagte prøver 
 
Det er avlagt langt flere prøver i år enn fjoråret.  
Men rapportene våre tilsier også at det vil bli avlagt en del 
prøver i de 2 siste månedene av året. 
 
Et imponerende arbeid som er gjennomført av 715 
prøvenemndsmedlemmer i år! 
 
 

 
Prøveprotokoll for avlagte prøver i 2021 
 
Prøveprotokoll for avlagte prøver i 2021 må sendes inn så snart prøve er avholdt. 
Dette er spesielt viktig ved årets slutt fordi: 

• Da får kandidaten mulighet til å være med på fag- og svennebrevutdelingen i februar 2022. 
• Hvis protokollen er forsinket må kandidaten vente til 2023 for å få utstedt sitt fag-

/svennebrev. 
 
 

 
Betaling og utlegg 
 
Det er viktig at alle prøvenemnder sender inn reiseregning for årets prøver innen regnskapsåret 
2021 skal avsluttes. 
Dersom din arbeidsgiver skal sende oss faktura for refusjon av tapt arbeidsinntekt er det fint om 
disse får en påminnelse om å sende inn dette til oss. Se informasjon og skjema på nettsiden. 
 
 

 
Tidligst prøvedato er 3 måneder før kontraktsutløp 
 
Vi nytter anledningen til å minne om 3-måneders regelen som gjelder for kandidater som har en 
tidsbegrenset kontrakt for opplæring – lærlinger, lærekandidater, fagbrev på jobb-kandidater, 
praksisbrevkandidater.  
 
Prøvedato kan tidligst være 3 måneder før kontraktens utløp. Dette står veldig tydelig i forskrift til 
opplæringsloven §3-46. 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/provenemnd/betaling-og-utlegg/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-46
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-46


 

 
Blir prøven avlyst eller møter ikke kandidaten? 
 
Alltid ta kontakt med ansvarlig rådgiver/førstekonsulent hos oss.  
Kontakt fagopplæringen 
 
 
 

 
Tilleggsprotokoll ved ikke-bestått prøve 
 
Vi får inn mange mangelfulle tilleggsprotokoller ved ikke-beståtte prøver. Det er viktig at disse 
protokollene er tydelige og gir en god forklaring på hvorfor kandidaten ikke har bestått prøven.  
Protokollene benyttes ved en eventuell klagesak og hvis dere har en godt utfylt tilleggsprotokoll 
som grunnlag vil dette forenkle den videre klageprosessen for dere videre. 
 
Praksis fremover blir at reiseregninger ikke blir behandlet før tilleggsprotokoll er fullstendig utfylt og 
innlevert. 
 
 
 

 
Status på oppmeldte prøver 
 
Vi har også en stor del oppmeldte prøver som vi ønsker status fra dere på.  
Koordinatorene i prøvenemndene vil motta en egen epost fra oss med liste over kandidater som 
ligger til behandling hos prøvenemnda.  
Vi ønsker å få listen returnert med status for den enkelte kandidat, egen epost med informasjon 
kommer i løpet av uken. 
 
 
 
 

 
 
Kontakt fagopplæringen 
 
Ansatte i fagopplæringen er delt inn i 
ulike ansvarsområder.  
 
Du finner enkelt frem til rett 
kontaktperson ved å trykke på aktuelt 
ansvarsområde.  
 
Kontaktinformasjon og oversikt finner 
du her.  
 
Er du usikker på hvem du skal snakke 
med er det bare å ta kontakt med 
sentralbord for fagopplæring på 
telefon: 
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https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/kontakt-fagopplaringen/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/kontakt-fagopplaringen/
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