Informasjon til kandidatene om gjennomføring
av prøver i norsk og samfunnskunnskap
Frammøte:

Du må møte presis til prøven. Kandidater som kommer for sent, blir avvist.
Se informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i brevet fra skolen.

Legitimasjon:

Du må vise gyldig legitimasjon og signere på kandidatlisten når du kommer til prøvelokalet.
Godkjent legitimasjon er:
•
Pass
•
Norsk førerkort
•
Norsk bankkort med bilde
•
Postens ID-kort utstedt etter 1. april 2003
•
Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området
•
Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
•
Oppholdskort for utlendinger i Norge
•
Asylsøkerbevis med navnetrekk og informasjon om fødested

Navn:

Når du signerer på kandidatlisten, må du kontroller at navn, adresse og fødselsdato er
skrevet riktig.

Kvittering:

Hvis du har betalt prøveavgiften med faktura, må du vise kvitteringen når du møter til prøven.
Hvis du har betalt med bankkort, trenger du ikke vise kvittering.

Hjelpemidler:

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Du kan ikke bruke egen pc.

Skrivesaker:

Du kan ikke bruke egne skrivesaker, men du kan få utdelt blyant og papir hvis du ønsker det.
Papiret må du levere før du forlater lokalet.

Mobiltelefon:

Du må slå mobiltelefonen helt av og legge den bort under prøven. Du kan ikke ha den i lomma
eller ved plassen din. Hvis en kandidat blir tatt med mobiltelefon på seg under prøven, blir det
oppfattet som forsøk på fusk.

Sykdom:

Hvis du blir syk, må du sende eller levere legeerklæring eller sykemelding til skolen senest
syv (7) dager etter prøvedatoen. Da kan du melde deg opp til ny gratis prøve igjen senere.

Fusk:

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at
•
du blir bortvist fra lokalet
•
du ikke får prøvebevis
•
du må vente ett år før du kan ta prøven på nytt (karantene)
•
du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Prøvebevis:

Skolen sender prøvebeviset til den adressen som står på kandidatlisten. Du må gi beskjed til
skolen hvis du får ny adresse.

Klagerett:

Klage på resultatet: Du har rett til å klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling
(norskprøven). Klagefristen er tre uker etter at sensuren har falt.
Klage på formelle feil ved gjennomføringen: Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring
av prøve i samfunnskunnskap, muntlig norskprøve og delprøvene i leseforståelse og
lytteforståelse. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.
Se informasjon om klagerett på www.norskprøven.no og www.samfunnskunnskapsprøven.no.
Før prøven starter, har du mulighet til å stille praktiske spørsmål.

