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Fagprøvenemnda:

• Offentlig oppnevnt for 4-års perioder (2015-19)

• 1 - flere prøvenemnder pr fylke

• 4-8 medlemmer, 2 medlemmer pr fagprøve

• Ulik faglig bakgrunn

• Jobber i skjæringspunktet skole – næring – opplæringskontor

• Fagprøver for lærlinger og praksiskandidater
• ca 180 fagprøver i 2014-15



Fagprøven

1) Planlegging/Forberedelse

2) Gjennomføring

3) Vurdering/Evaluering

4) Dokumentasjon

Ikke bestått – Bestått – Bestått meget godt



Noen utfordringer:
• Behov for mer ensretting av gjennomføring og bedømmelse av 

fagprøver
• Felles forståelse for kompetansekrav til en fagarbeider

• Hva er standarden for fagfeltet?

• Nasjonal «standard» vs lokal/regional tilpasning
• Skal avspeile behovene til lokalt næringsliv

• Ulike tilnærminger, fokusområder, vektlegging etc

• Fagbrevet er «nasjonalt»

• Generelt lite/ingen dialog på tvers av fylkesgrenser
• Forskjeller i praktisk gjennomføring (planlegging, tid, krav/vurdering?)

• Kan en sette absoluttkrav til fagbrev?
• HMS, Fiskevelferd, Fôring



Fremover……
• Fagprøver med smale/nye 

arbeidsfelt
• Fôringssentraler

• Alger, blåskjell, kråkeboller…………

• Rensefisk

• Servicebedrifter

• FoU-institusjoner

• Forsøksanlegg

• Er prøvenemndene klare for å 
takle nye teknologier og ikke 
minst sikre riktig vurdering av 
fagarbeidet?







• Prosjekt Havmerd går etter planen

• Ocean Farming/Salmars Havmerd er under bygging i Kina, og næringen venter spent på at det første 
konseptet for utviklingskonsesjoner som ble godkjent, skal fullføres. Administrerende direktør Trond 
Williksen sier til kyst.no at prosjektet med Havmerden går etter planen og den forventes å settes i 
drift på Frohavet i høst.

http://kyst.no/nyheter/prosjekt-havmerd-gar-etter-planen/

http://kyst.no/nyheter/prosjekt-havmerd-gar-etter-planen/




Ensretting og felles forståelse/praksis

• Målet må være at en er trygg på at fagprøvekandidater blir vurdert og  
bedømt riktig i henhold til
• Formelle krav og retningslinjer

• Bransjens krav og forventninger

• Sin egen dokumenterte kompetanse

• Kan FOSFOR være en fremtidig arena for samhandling/samkjøring?
• Skoler, Opplæringskontor, Offentlig sektor, Fagsinstanser, Næring


