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INFORMASJON OM PRØVENEMNDSARBEID 
Opplæringslova med forskrift 
Opplæringslova § 4-8 siste ledd og § 12-7. 
Forskrift til Opplæringslova §§ 3-56 – 3-59. 
 
Fylkeskommunen skal 
• oppnemne prøvenemnd med minst 2 medlemmer for 4 år om gongen  
• oppnemne den eine i prøvenemnda som leiar  
• innhente forslag frå partane i arbeidslivet, men kan òg hente inn forslag frå andre  
• sjå til at medlemmene har formell fagleg kompetanse (fagbrev eller anna relevant utdanning) 
eller lang og oppdatert arbeidslivserfaring i faget  
• sikre at medlemmer har tilfredstillande vurderingsfagleg kompetanse  
 
Prøvenemnda skal  
• utarbeide oppgåver til praktisk prøve, i samsvar med lovverk og læreplanar Læreplanar 
• utarbeide vurderingskriterium til bruk under prøvar 
• innhente forslag frå partane i arbeidslivet, men kan òg hente inn forslag frå andre  
• sjå til at medlemmene har formell fagleg kompetanse (fagbrev eller anna relevant utdanning) 
eller lang og oppdatert arbeidslivserfaring i faget  
• sikre at medlemmer har tilfredstillande vurderingsfagleg kompetanse  
• kan be om forslag til prøvearbeid frå lærebedrifta, men er likevel ansvarleg for kvaliteten på 
prøven 
• vere til stades på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt (forskrift § 3-58) 
• utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved 
prøveslutt, og ut frå dokumentasjon fastsetje karakteren 
• føre protokoll, og dokumentere ekstra nøye ved Ikkje bestått (nødvendig ved muleg klage)  
 
Økonomi (meir info på fylkeskommunen si heimeside Diverse info for prøvenemnder) 
• medlemmene får dekka alle utgifter etter gjeldande regulativ (reise og kost)  
• medlemmene får dekka tapt arbeidsinntekt mot dokumentasjon for lønstrekk frå arbeidsgjevar  
• medlemmene får kr 1 740,- pr. dag dersom ein bruker fritid /ferie (utan dokumentasjon)  
• leiar får i tillegg honorar på kr 2 000,- pr. kandidat, og medlem kr 1 500,- pr. kandidat  
• medlemmene betaler sjølve eventuell overnatting på hotell, og få tilbake på reiserekning 
 
Kurs  
• medlemmene vert kalla inn til kurs ein dag, samt oppfølgingskurs i løpet av perioden  
 
Verkeområde 
• i store fag har vi fleire prøvenemnder, fordelt etter regionar. Alle er likevel oppnemnde for 
arbeid i Sogn og Fjordane, så medlemmer skal ved behov nyttast på tvers av oppsette regionar.  
• det kan vere aktuelt å låne ut prøvenemnd til andre fylke for å avvikle prøve der. Slikt spørsmål 
skal rettast til fylkeskommunen, og ikkje direkte til ei prøvenemnd  
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/
http://www.sfj.no/proevenemder.366661.nn.html

