
 

 Hva med muntlige ferdigheter når det er snakk om søknad om fritak eller statsborgerskap? 

Må koples mot læreplanmål. 

 Oppmelding til hele prøva første gang. Hvorfor ikke delprøver? Mange deltakere har raskere 

progresjon i muntlig enn skriftlig. Muntlige ferdigheter kan hjelpe dem å få arbeid. Det kan 

også være greit for spor 1-deltakere å kunne konsentrere seg om én eller få delferdigheter 

om gangen. Dette kan være en motivasjonsfaktor. 

 Avklare begrepsbruk – prøvebevis/bekreftelse/deltakerbevis. Hva skal bekreftelse på 

gjennomført prøve kalles? 

 Bruk av sensorer. Må være en ekstern sensor på muntlig (i tillegg til intern). Det kreves 

utstrakt, obligatorisk kursing. (Tilsvarende gjennomføring av muntlig eksamen i grunnskolen.) 

 1.3.6 Hvor mange ganger kan de kontinuere? 

 1.3.7 Prøve i samfunnskunnskap – tidsfrist: Intet å bemerke 

 1.3.8 Bruk av hjelpemidler. Her må det være klare og håndterbare regler. Det kan være en 

idé å innhente erfaringer fra grunnskole og videregående skole. 

 1.3.10.2 Vurdering av språklige ferdigheter. Forslaget om vurdering/språkprofil virker 

fornuftig. Det er veldig greit at en forholder seg til Det felles europeiske rammeverket for 

språk. Når det gjelder prøvene i samfunnskunnskap, er vi i tvil om hva som er hensiktsmessig. 

Vi lurer på om det kan bli forstyrrende/uoversiktlig om kommunene utsteder 

kompetansebevis som et supplement til prøvebevis fra Vox. 

 Punkt 1.5 Ikrafttredelse: Viktig med informasjon til Politi/UDI, blant annet at det ikke kreves 

obligatorisk prøve av dem som ikke er i målgruppa. 

 Punkt 1.6 Økonomi. Det forutsettes at kommunene får tilført nødvendige ressurser for 

gjennomføring av prøvene (inkl. sensorordning). 

 Prøve i skriftlige ferdigheter - digitalt eller for hånd? Jf. punkt 1.3.8 vedr. hjelpemidler. 

 § 28 Formulering angående bortvisning på grunn av ulovlige hjelpemidler med til 

prøvelokalet. Det er vanlig at sekker/vesker - med eller uten hjelpemidler - settes på anvist 

sted i prøverom. Må for øvrig henge i hop med punkt 1.3.8.  

 Skal norsktimer for asylsøkere registreres på noen annen måte enn i dag? (§7) 

 Er det aktuelt med pause mellom lytte-/leseprøva og skriveprøva (som i dag)? 


