
 

Nyhetsbrev #1, mai.2022. Tidligere nyhetsbrev finner du her. 
 

Fagopplæringens informasjons- og nyhetsbrev for 
prøvenemnder 
 
Prøveåret 2022 
 

Vi regner med at det er travle tider for dere, med både planlegging og 

gjennomføring av prøver, lykke til og god sommer            

 
Prøver som er avlagt og oppmeldt pr. 13.05.2022 
 

  

 
Ny felles mal for innkalling til prøve og viktig informasjon til kandidat. 
 
Vi utarbeidet en standard mal for innkalling til prøve.  
Den sendes til kandidat og bedrift 14 dager før avtalt prøve. 
 

I tillegg ber vi dere sende ut «Viktig informasjon til deg som skal ta prøve» sammen 
med innkallingen.  
 
Vedlagt følger også en forkortet veileder til for gjennomføring av prøver. 
 
Disse er lagt ut på våre hjemmesider:  
Gjennomføre og vurdere prøver - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 
 

 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/larebedrift/nyhetsbrev/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i118154f0-b43c-4395-b527-d85a35c79ca1/innkalling-til-fag-svenne-og-kompetanseprove.docx
https://www.rogfk.no/_f/p1/i2362198d-e397-404c-9232-d34a1b79a2d7/vedlegg-innkalling-til-fagprove-viktig-informasjon-til-deg-som-skal-ha-fagprove.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/icbe51db3-2444-47e3-a0ea-53c939909b93/veileder-for-provenemnder.pdf
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/provenemnd/gjennomfore-og-vurdere-prover/


Påminnelse 
 
Prøvedato tidligst 3 måneder før læretiden går ut – ikke tidligere: forskrift til 
opplæringsloven § 3-46, 2. ledd 
 
Når prøvetidspunkt og -sted er avtalt og bekreftet skriftlig, har kandidaten plikt til å 
møte til prøve. Se «Viktig informasjon til deg som skal ta prøve» og veileder til for 
gjennomføring av prøver. 
 
Send inn signerte prøveprotokoller så snart du kan, senest innen 14 dager etter 
avlagt prøve. 
 
Ikke- bestått prøve skal ha en samlet begrunnelse fra nemnda sammen med alt 
som er delt ut og levert inn av kandidaten. Se liste i veileder til for gjennomføring av 
prøver. 
Bruk tilleggsprotokollskjema i vedleggs pakken: oppdatert-vedleggspakke.pdf (rogfk.no) 

 
Info dere kan gi kandidat: Ingen får vitnemål før læretiden går ut selv om fagprøven 
er bestått. 

 
 
 

 
Reise og utlegg 
 
Fyll ut honorar, reise og utlegg i Agresso så snart prøveprotokollen er returnert til 
oss. I sommer vil reiseregninger ikke bli utbetalt i uke 29, 30 og 31. 
Dersom dere ønsker utbetaling før sommeren må dette være inne i god tid før siste 
utbetaling som er 15.juli. 
 
Betaling og utlegg - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

 
 
 

 
Vigo bedrift, veileder for prøvenemnder 

 
Vi får mange henvendelser angående vigo bedrift. Her er veilederen som alltid er oppdatert fra vigo: 
VIGO Bedrift for prøvenemnder (guidecloud.se) 
 
 
 
 
 
 

 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-46
https://www.rogfk.no/_f/p1/i2362198d-e397-404c-9232-d34a1b79a2d7/vedlegg-innkalling-til-fagprove-viktig-informasjon-til-deg-som-skal-ha-fagprove.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/icbe51db3-2444-47e3-a0ea-53c939909b93/veileder-for-provenemnder.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/icbe51db3-2444-47e3-a0ea-53c939909b93/veileder-for-provenemnder.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/icbe51db3-2444-47e3-a0ea-53c939909b93/veileder-for-provenemnder.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/icbe51db3-2444-47e3-a0ea-53c939909b93/veileder-for-provenemnder.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/i6b1ac64c-9799-438c-b2f0-3f7457cc18bc/oppdatert-vedleggspakke.pdf
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/provenemnd/betaling-og-utlegg/
https://ist.guidecloud.se/1343.guide


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: 
 

 
 

 
 
 

www.rogfk.no | 51 51 67 50 
 

 

 
 

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/kontakt-fagopplaringen/
http://www.rogfk.no/

