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       EIGERSUND KOMMUNE 

Voksenopplæringssenteret 

Postboks 580, 4379 Egersund                                   

Besøksadresse: Spinnerigaten 15 

4370 Egersund 

 

  

BLD (postmottak@bld.dep.no) 

 

HØRING – ENDRINGER I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN 

 

PUNKTER DET BLE ØNSKET SPESIELL TILBAKEMELDING PÅ: 

HVA VÅR KOMMENTAR 

Om tidsfristen for å 

avlegge prøvene bør 

reguleres i forskriften 

Nei, den enkelte kandidat må selv få bestemme om 

han/hun er klar for å gå opp. (Det vil imidlertid 

være naturlig – og i de fleste tilfeller tjenlig for 

kandidaten – å gå opp så raskt som mulig etter 

kursslutt)  

Hjelpemidler Vi støtter forslaget om at kandidatene fortsatt må 

klare seg uten hjelpemidler 

Vurdering Se nedenfor 

Prøvebevis Det blir økt belastning på administrasjonen i 

forhold til dagens ordning dersom prøvebevisene 

skal utstedes av den enkelte skole. (Se Høring s. 

12). Føler dette er unødvendig byråkratisering. Det 

bør utvikles gode datatekniske løsninger sentralt 

som kan registrere og utstede prøvebevis – slik som 

Folkeuniversitetet gjør i dag   

 

FOKUS: EKSAMEN – ORGANISERING OG VURDERING 

Muntlig: Hvordan er den nye eksamen tenkt lagt opp? Skal kandidatene prøves 

enkeltvis eller parvis? Hvordan sette sammen parene? Hvor lang tid skal 

avsettes? Skal man begynne på A1-oppgaver og så avansere? Dette virker i 

utgangspunktet lite håndterbart. Krever veldig mye av eksaminator – og ikke 

minst av sensor!  
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Vi foreslår at kandidatene på forhånd er gjort skikkelig kjent med kriteriene 

(A1-B2) slik at de (som nå) melder seg opp i ett nivå og får en matchende 

samtalepartner.  

Vi lurer også på om BLD tenker seg muntlig gjennomført desentralisert (i hver 

kommune) på lik linje med skriftlig, eller som nå.  

 

 

Skriftlig: Den foreslåtte ordningen virker stort sett grei. Får kandidatene direkte 

tilbakemelding på sine prestasjoner (lese/lytte)? Skal kandidaten bruke eget 

navn i den digitale delen av eksamen?  

 

Kan de digitale prøvene gå over flere dager? Blant annet på grunn av et 

begrenset antall maskiner vil det bli en øvre grense for hvor mange kandidater 

som kan avvikle prøvene samtidig. 

 

Vi synes det er greit med den nye foreslåtte vurderingsskalaen: A1-B2  

 

Registrering og lagring av informasjon. Overføring av opplysninger til NIR 

(Høring s. 13) 

 

Lagring og overføring av opplysninger til NIR: 

 

Hvor og hvordan skal skolen registrere kandidatens resultater på de digitale 

prøvene? Vi foreslår at resultatene som den enkelte kandidat oppnår, automatisk 

blir registrert og lagret i en database som sentrene har tilgang til! (Se tabell: 

”Prøvebevis”) 

 

Det står at informasjon om prøver og fritak bør (pkt. 1.4) registreres i NIR. 

Kommentar: Vi synes ”bør” er for svakt? Hvor skal opplysningene om den 

enkeltes status ellers oppbevares?  
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Det står i høringen s. 14: ”I tråd med det systemet som i dag er etablert for 

registrering i NIR, foreslår departementet ”at kommunen gis ansvar for at 

opplysninger vedrørende prøver skal registreres i NIR, og at det gjøres endring 

i forskrift 20. april …).”  Vi føler dette er et tilbakeskritt. Dette ansvaret bør 

legges til IMDI - som i dag! 

 

Tilstrekkelige kunnskaper i norsk (s. 17):  

 

Kravet blir som nå: ”bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på 

minimum A2 på skriftlig prøve (ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon)” 

Kommentar: Hva med muntlig? 

I nåværende forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

nyankomne innvandrere står det i forskriftens § 3 (om fritak) a) ”bestått 

språkprøve…” Dette har vi tolket som at kandidaten må bestå i både muntlig og 

skriftlig) (Se høring, 3. avsnitt s. 17.) 

 

Vårt forslag: 

Selv om de fleste som klarer A2 skriftlig, også består muntlig, bør dette med 

som krav for å få fritak fra de obligatoriske timene. 

Endret bokstav a) bør derfor lyde:  

”bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum A2 på 

skriftlig og muntlig prøve” 

 

 

Egersund, den 19.04.13 

 
På vegne av Eigersund voksenopplæringssenter, 

 

 

 

Herluf Rasmussen 

rektor 


