
ARBEIDSBESKRIVELSE – VIGOBEDRIFT 

Fra 2020 skal oppmeldinger og prøveprotokoller behandles digitalt.  

Logg deg inn på www.vigobedrift.no med MinID, BankID eller BankID på mobil. 

 

Personalia – Sjekk at kontaktinformasjonen din stemmer og at du har rett rolle, 

er du for eksempel faglig leder i din bedrift vil du ha flere roller. Velg 

prøvenemndsrollen. 

 

  

http://www.vigobedrift.no/


Nemndsinformasjon – Viser hvem som er medlem og koordinator i nemnda. 

 

Nemndens prøver – Viser alle oppmeldinger sendt til prøvenemnda. 

Ufordelte prøver: Disse må koordinator fordele 

Fordelte prøver: Oppmeldinger hvor koordinator har lagt inn hvem som er leder 

og medlem på prøven. 

Avholdte prøver: Alle prøver som er avviklet. 

Avlyste prøver: Prøver som er blitt avlyst. 

  

 

 

 



Fordele oppmeldinger (Kun for koordinator) 

1. Koordinator i nemnda har ansvar for å fordele oppmeldingene internt i 

nemnda. Trykk «Vis»: 

 

2. Da vises informasjon om prøvested, kontaktinformasjon osv. Når 

koordinator har avtalt hvem som skal delta på fagprøven, klikk på 

plusstegnet under «Til stede ved prøve».  

 

3. Koordinator kan nå legge inn prøveleder og prøvemedlem. 

 



Planlegge prøven (Alle) 

Nemndens prøver – Under «Fordelte prøver» kan medlemmer i nemnda se 

hvem som er satt opp som leder/medlem på de ulike fagprøvene: 

 

Mine prøver – Under «Mine fordelte prøver» vil du se hvilke prøver du er satt 

opp på. For å begynne planleggingen av prøven trykk på «Vis».  

 

Prøvedetaljer – Her vil det stå kontaktinfo til prøvested osv. Sjekk om det er 

vedlegg, eventuelt om kandidaten har fått innvilget tilrettelegging. 

 



Føre protokoll (Prøveleder) 

Når fagprøven er gjennomført skal prøveleder fylle ut protokollen. 

1. Trykk på «Vis mer» under «Protokoll»: 

 

2. Legg inn start- og sluttdato, resultat, tid og sted for signering. 

▪ Ved «Bestått» eller «Bestått meget godt» trenger dere ikke laste 

opp noe dokumentasjon. 

▪ Hvis resultatet er «Ikke bestått» må dere under «Vedlegg» laste 

opp oppgavetekst, egenerklæring, tilleggsprotokoll og annen 

relevant dokumentasjon.  

 

3. Trykk «Lagre» og deretter «Opprett signeringsoppdrag». 

 



4. Sjekk at opplysningene i protokollen stemmer, trykk «Kontroller 

protokoll».  

 

 

5. Hvis protokollen er uten feil, trykk «Til signering». Protokollen sendes da 

til digital signering til prøveleder og prøvemedlem. 

 

Både leder og medlem på prøve må signere innen fristen. 

Reiseregninger kan ikke behandles før prøveprotokoll er signert av både 

leder og medlem. 

 

 

 



Signere protokoll (Alle) 

1. Prøveleder og prøvemedlem vil få et e-postvarsel om at de har et 

signeringsoppdrag, klikk på lenken eller logg deg inn på 

signering.posten.no med MinID, BankID eller BankID på mobil.  

 

 

 

2. Trykk «Start signering» 

 

  

http://www.signering.posten.no/


3. Sjekk protokollen, ser alt greit ut, trykk «Signer dokument». 

  

4. For å signere, logg inn med MinID, BankID eller BankID på mobil igjen. 

Etter at protokollen er signert kommer denne meldingen: 

 


