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Vitnemål
Kompetansebevis
med skolegang etter KL

For utstedelse av kompetansebevis, start fra
side 8 pkt 24.
Et kompetansebevis skal inneholde alle fag
som kandidaten har hatt undervisning i
uavhengig av om faget er bestått eller ikke.
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1
3

4

2

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

1

Sjekk i
DSF

Utfør denne sjekken slik at adressen til kandidaten er riktig for evt. utsending av brev

2

Elevkurs

Se om elevkurs er riktig oppført

3

Sjekk i
SAS

Når denne er aktivert, hentes dataene (karakterene) fra fylkenes skolesystem (SATS,
EXTENS og TP). Etter at sjekk er kjørt, får man en oversikt over karakterene som er hentet
inn fra alle systemene. Se pkt 5 på side 4

4

Sist
oppd. I
SAS

Feltet viser dato og klokkeslett for når pkt 3 er kjørt.
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5

6

7

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

5

Tabell

Denne tabellen viser dataene som er hentet fra ulike SAS-systemer

6

Karakter

I denne boksen vises karakterene som er hentet fra ulike fylker

7

Status

Denne tabellen viser hvor dataene blir hentet fra
- OK: dataene er hentet fra gjeldende fylke(r)
- EMPTY: det finnes ingen data fra disse fylkene
Etter å ha sjekket denne, går man videre til pkt 8 – se side 5
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8

9

10

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

8

VIGO/
SAS
fagdiff..

Denne knappen viser hva som er avvik mellom VIGO og SAS

9

Tabell

Hvis det ikke er noen forskjeller mellom VIGO og SAS, vises ingen rader

10

Tabell

Hvis det er avvik mellom systemene, listes det opp hvilke fag som ikke finnes eller mangler
i VIGO.
Når det er sjekket går man videre til pkt 11 – se side 6
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11

12

13

14

15

16

17

18

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

11

Person

Klikk på denne knappen for å gå tilbake til hovedbildet. I dette bildet ser man de ulike
faner fra pkt 12 til 15

12

VIGO/
SAS kurs

Dette bildet viser elevkurslinjer som finnes i VIGO og SAS

13

VIGO/
SAS Fag

Dette bildet viser alle karakterene i VIGO og skolesystemene – se pkt 16-17

14

VIGO/
SAS VMM

Dette bildet viser VMM (vitnemålsmerknader)

15

VIGO/
SAS
vedlegg

Dette bildet viser evt. tekst på vedlegg til kompetansebevis og vitnemål som er utstedt av
skolen

16

VIGO

Dette bildet viser alle fag med karakterer i VIGO

17

SAS

Dette bilder viser alle fag med karakterer fra skolesystemene

18

Sammenligning

Fagene i VIGO og SAS vises alfabetisk etter Fagkode
a. Linjer med grønn hake er i orden. Dvs. faget er identisk i VIGO og SAS
b. Linjer med rød firkant finnes ikke i VIGO, men faget finnes i SAS
c. Linjer med lilla ring finnes i VIGO og SAS, men det er avvik.
Hvis pkt b. og c. vises skal det sjekkes og/eller rettes slik at det blir riktig når
vitnemålet produseres.

Endring
av avvik

1. Forskjell i karakterer mellom pkt 16 og pkt 17 kan endres direkte i bildet 16. Karakteren
0 i R94 konverteres til 1 i KL
2. Hvis en ny karakterlinje skal opprettes, må dette gjøre i riktig kompetansebevis (riktig
år) på Elevbildet.
3a. Kunnskapsløftet: Ekstype på tverrfaglig eksamen SP eller MP skal endres til P.
3b. Reform 94: Fag fra R94 med annen eksamensform enn i KL skal rubrikk for eksamensform ikke
fylles ut
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19
20

NB

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

19

Dok.
grunnlag

Opprett vitnemål ved å klikke på denne knappen
Det genereres en ny linje: Vitnemål + dato

20

Program
områder

Dette bildet viser elevkurslinjer som er relevant for utskrivning av vitnemål

NB

NB!!!

Når kolonnen ”Kommentar” viser kommentaren ”Elev er ikke fullført…” skal det gjøres
følgende:
1. Hvis kolonnen ”Påstand” er ført opp med X, må det endres til B. Det skal gjøres i Elevbildet under kompetansebevis for nivå 3 på fylket som utsteder dokumentasjonen.
2. Hvis kolonnen ”Med” er tom, må hake settes på.
Dette må gjøres for at vitnemålet skal bli godkjent i kontrollmotoren.
Vitnemål som er opprettet under Dokumentasjonsgrunnlag kan slettes.
Det skal aldri lagres mer enn ett dokumentasjonsgrunnlag på pkt 19. Her kan
man også generere det samme vitnemålet på nytt ( i stedet for sletting)

TIPS

Opprettelse av R94GK1 og R94VK1 bør gjøres tilslutt (etter at kontroll av fag er i
orden)
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21a

24
23

21

25

22

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

Fag

Dette bildet viser alle fag i Vg1 , Vg2 og/eller Vg3 på skolen.

Forhånds
visning

I dette bildet vil man se hvordan vitnemålet blir. Feil/mangler kan lett sees her og skal
rettes før vitnemålet kjøres mot kontrollmotoren. Forhåndsvisningen kjøres til vitnemålet er
OK.

22

Bilde

-Fagkode: de 7 første linjer er Fellesfagene , deretter Felles programfag (se Fagtype)
-Fagstatus: E for elev og evt. P for privatist
-Omfang: Årstimer iht læreplanen etter Kunnskapsløftet
-År: Avgangsår fra Vg1, Vg2 og Vg3 (evt. fra Privatisteksamen)
-Standp kar: Karakterer fra Vg1 , Vg2 og Vg3 (NB! Endringene som er foretatt på side 6 blir
oppdatert også her)
-Eks kar: for fag-/svenneprøve skal det være B/BM, for tverrfaglig eksamen skal det være
tall eller ”tom” (R94)
-Merknad: her settes FAM-kode inn
-Merknad tekst: teksten iht bruk av FAM-kode – må skrives inn manuelt
-Med: fagene som skal være med i vitnemålet skal hukes av. Hake fjernes på fag som ikke
skal være med på vitnemålet.
-Kommentar: beskrivelse av fagene som ikke er med pga undertrykt av Vg2 og/eller andre
årsaker.

23

Omfang

For en kandidat med riktig Vg1 og Vg2 skal omfanget være minimum 1963 timer. Har de
tatt ekstra fag, økes timetallet.

24

Vgdoktype

Følgende alternativer kan velges i ”nedtrekksmenyen”:
1. Vitnemål: lærlinger med kontrakt i Kunnskapsløftet med bestått i alle fag.
Praksiskandidater som kan dokumentere bestått i alle fellesfagene
2. Kompetansebevis: lærekandidater, lærlinger som ikke har bestått og
praksiskandidater

25

VMM og
Vedlegg

1.

21
21a

2.

Vitnemålsmerknader: dette bildet blir brukt når lærlingen har f.eks fritatt fra
eksamen pga streik eller full opplæring i bedrift.
Vedlegg: tekst fra UDIR pga streik. Teksten hentes fra kontrakt/prøve – fritekst med
kode KB, eller teksten kan skrives direkte inn her.

Hvis karakterer eller andre elementer endres underveis, må vitnemål genereres
på nytt. Tidligere endringer i dokumentasjonsgrunnlaget må gjøres på nytt.
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26

30a

29

28
30

27

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

26

Kontroller

Vitnemål kontrolleres mot kontrollmotoren til Samordna Opptak. Det skal videre genereres
en NVB-rapport som viser om vitnemålet er i orden eller ikke .
Rapporten kan også leses fra fanen Kontrollresultat

27

Kontrollrapport

Denne rapporten viser om vitnemålet er OK eller ikke.
Når prosent OK: 100% , er vitnemålet OK
Når prosent OK: 0%, er det feil i vitnemålet . Rapporten skal leses nøye, og evt. feil
kontrolleres mot dataene fra SAS, og rettes opp - se side 6. Når det er gjort skal
vitnemålet genereres og kontrolleres på nytt.

28

Kontroll

Disse feltene viser når rapporten sist ble kontrollert og av hvem.

29

Forhåndsvisning

Dette bildet viser hvordan vitnemålet ser ut.
Forhåndsvisningsbildet kan skrives ut

30

Kontroll
av kar.

Denne funksjonen gir man mulighet til å kontrollere vitnemål mot SO uten å ha ”gyldig”
karakter. F.eks. streik eller/og fritak iht PPT-uttalelse.

Godkjenn
og lås

Når man trykker på denne knappen genereres det et ”ordentlig” vitnemål som
blir låst for redigering. Vitnemålet får nå et unikt dokumentnummer.

30a

NB!! Vitnemålet kan ikke godkjennes før kontrollmotoren er kjørt og prosent
=100%.
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35

32

33

31
36

34

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

31

Fag-dok

Under denne fanen finnes det godkjente vitnemålet med riktig vitnemålsnummer

32

Utskrift

Forhåndsvisning og utskrift av vitnemålet
NB!!! Husk vitnemåls-/kompetansebevisblankett.

33

Utstedt

Dette feltet viser opplysningene om fylket og vitnemålsnummeret.
NB!! Endring av fylkesopplysninger må gjøres via bilde 5 Systemansvar –
5S001-Systemparametre.

34

Bildet

Alle feltene er låst for endring.

35

Annullering

Denne knappen er aktiv.
Hvis vitnemålet er feil, skal det gamle vitnemålet annulleres. Det gjør ved å trykke på
denne knappen.

36

Tekstfelt
Annullering

Skriv inn nødvendige opplysninger ifm annullering av vitnemålet.
Etter at nytt vitnemål er godkjent og låst, må det nye vitnemålsnummeret
velges her
NB!!! Når et vitnemål er annullert, skal det opprettes nytt vitnemål fra det
tidligere dokumentasjonsgrunnlaget (pkt 22 side 8).
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Kopiering av karakter
fra SAS til VIGO
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5

3

1

2

4

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

1

VIGO/
SAS Fag

Hvis faget ikke finnes i VIGO viser karakterlinjen rødt

2

VIGO/
SAS kurs

Før man kopiere karakterlinjen, må man sjekke om det finnes en elevkurslinje med
tilsvarende årstall
-Hvis ikke må man opprette en tilsvarende elevkurslinje

3

VIO/
SAS Fag

Klikk på den stripete knappen, da åpnes et nytt vindu

4

Kopiering
fag

Dette vinduet viser hva som kan kopiere fra SAS til VIGO.
OBS!!! Pass på at skoleår på elevkurs i SAS og VIGO er like

5

VIGO/
SAS Fag

Etter kopiering ser man en ny linje i VIGO-bildet.
NB!! I kolonne ”Fagstatus” i VIGO må man huske å endre denne tilsvarende SAS
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Vitnemål
Kompetansebevis
med skolegang etter Reform 94

For utstedelse av kompetansebevis, start fra
side 8 pkt 24.
Et kompetansebevis skal inneholde alle fag
som kandidaten har hatt undervisning i
uavhengig av om faget er bestått eller ikke.
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Metode 1: konvertering fra Person i opplæring
1

2

3

4

5

6

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

1

Vigo/SAS
fag

Dette skjermbildet er utsnitt av Vigo/SAS fag. Dette bildet vil bli brukt ved konvertering
av fagene fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

2

Fagkode

Denne kolonnen viser fagene i Reform 94

3

Klkode

Denne kolonnen brukes til å konvertere fag fra R94 til KL.
Velg riktig KL fagkode iht. fagkode i R94 – se pkt 2
Timene vil bli riktig konvertert når riktig kode er valgt.

4

Klkodeb

Denne kolonnen viser samme kode som blir brukt fra pkt 3

5

Famkode

Når konvertering fra pkt 3 er utført vil det automatisk settes på FAM13

6

Fam
variabel

Denne kolonnen viser også automatisk R94 fagkode
Når det er gjort vil alle endringene /konverteringene vises på
dokumentasjonsgrunnlag – vitnemål.
Ved bruk av denne metoden må det kjøres ut kompetansebevis fra Elev-bilde
fra VIGO for å se fagnavn og timeomfang i R-94. Mottatt kompetansebevis ved
godkjenning av lærekontrakt kan også brukes som grunnlag.

TIPS

Her kan ønskede kolonne flyttes etter ønsker.
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8

9

7

Steg

Feltnavn

Beskrivelse
Skjermbildet er et utsnitt av dokumentasjonsgrunnlag - vitnemål

7

Programom
rådekode

Lærling som har skolebakgrunn (kompetansebevis) i R94, vil ikke bli vist i dette bildet.
Kode for programområde må legges inn manuelt for hvert programområde
Man skal velge fra rullegardinen koder for:
-R94GK1: denne tilsvarer Vg1
-R94VK1: denne tilsvarer Vg2
Når valget er utført vil programområdenavn, Utdprogkode, Utdanningsprogramnavn, Nivå
fylles ut automatisk

8

Utfyllingfelt

For hver linje som er opprettet, skal det fylles inn:
-År: det skal være samsvar med R94 kompetansebevis
-Påstand : det skal fylles ut med kode B (fullført og bestått)
-Fravær dager: det skal være samsvar med R94 kompetansebevis
-Fravær timer: det skal være samsvar med R94 kompetansebevis
-Orden: det viser automatisk på vitnemålbildet – på definisjon feltet

9

Kommentar

-Kolonnen Med skal alltid være haket av
-Kolonnen kommentar skal være utfylt automatisk med teksten : opprettet i Vigo
Husk å lagre etter hver endring
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10

11

12

Steg

Feltnavn

Beskrivelse

10

Fag

Oversikt over fagene som skal/ skal ikke være med i vitnemålet

11

Visning

Ved konvertering av fag fra R94 til KL, hvis det er gjort riktig skal følgende vises:
-Merknad: skal vise FAM13
-Merknadstekst: skal vise Fag R94
-Merknadparameter: skal vises tidligere R94 fag
-Med: skal være haket av

12

Vitnemål
heading

Når programfag fra side 15 pkt 7 er riktig registrert, skal disse linjene vises på vitnemål.
Konvertering av fagene skal også vises riktig her.
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Metode 2: konvertering fra Elev-bilde

1

2

Steg

Feltnavn

3

4

Beskrivelse
Man må ha skriverettighet til elevbilde. Dette må avklares intern

1

Komp.
Bilde

Her vises et utsnitt av kompetansebevis i Elever 4S001
Kompetansebeviset viser R94-fagene med fagkode, årstimer og karakterer
Man kan konvertere R94-fag til KL direkte her.

2

Fagnavn

Her ser man fag og karakterer linje for linje.
Finn riktig R94 fag og bruk tabulatoren for å navigere til pkt 3

3

FAM kode

Det er ikke nødvendig til å skrive FAM-kode her. Etter lagring og oppdatering vil FAMkoden vises både her og i person i opplæring – FAG/SAS fanen
Naviger videre til pkt 4 feltet KL-kode

4

KL-kode

Skriv inn riktig KL-kode for gjeldende R94-fag og lagre etter fullført.

Fullført
endringer

Når konverteringene er ferdig, kan man igjen se resultatet på side 16
Man må også opprette 2 linjer R94GK1 og R94VKI – som vist på side 15 pkt 7
Dette gjøres fag for fag.
Fordelen med denne metoden er at man trenger ikke å skrive ut
kompetansebevis
Man må konvertere fagene per skoleår.

TIPS.

Her kan ønskede kolonne flyttes etter ønsker.
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Tips
Hvem skal ha hvilken type dokumentasjon?

–

–

–

Lærling – vitnemål og fag-/svennebrev ved bestått praktisk prøve og all teori, også
ved disp. fra kravet om bestått inn til to fellesfag.
• Lærling – kompetansebevis dersom stryk i praktisk del eller stryk i inntil to
fellesfag uten disp. fra kravet om bestått.
– Her skal innhold i PFO komme fram i vedlegg.
• Lærlingen får ikke vitnemål og fag-/svennebrev før alt er dokumentert bestått.
Lærekandidat – kompetansebevis.
Vedlegg: Her skal innhold i PFO (nasjonale komptansemål fra læreplanene Vg3) +
for IOP: Innhold i opplæringen eleven har fått og hvilke av de individuell målene som
er nådd
Praksiskandiater – kompetansebevis (eller vitnemål dersom kandidaten kan
dokumentere fellesfagene som kreves for yrkesfag).

•

Ikke bestått i standpunkt som elev med bestått-karakter som elev (ny/særskilt prøve):
både stryk-karakter og beståttkarakter skal stå på samme linje på vitnemålet.

•

Ikke bestått i standpunkt, men tatt opp som privatist:
det er kun bestått-karakteren tatt som privatist som skal stå på vitnemålet. Eventuell
standpunktvurdering i faget faller bort.

•

Ikke bestått i standpunkt ENG1003 og/eller eksamen:
– Tatt opp som elev (ny eller særskilt prøve). Fag med karakteren 1 i standpunkt er
bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre.
– Tatt opp som privatist: utløser både skriftlig (ENG1003) og muntlig-eksamen
(ENG1103).

•

Ikke bestått i standpunkt og/eller eksamen i programfag Vg1 og/eller Vg2:
– Tatt opp som elev ved første mulige anledning: det holder med eksamen i det
aktuelle programfaget.
– Tatt opp som privatist: (Kun Vg1 at eleven må opp til tverrfaglig i tillegg)
Hvis eleven ikke gjennomfører ny/særskilt prøve og består, blir eleven privatist ved
neste anledning. Da må han/hun i tillegg til programfaget (-fagene) også ta den
tverrfaglige prøven - selv om det bare dreier seg om ett programfag.
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Tips/kommentar
•

•

Konvertering av fag fra R-94 til KL:

–

Lærlinger med GK fra R-94 vil ved konvertering få et årstimeomfang på 28 timer mer
enn en lærling som har Vg1 fra KL. Dette skyldes at omfanget i engelsk i KL er øket
med 28 årstimer. Timeomfanget på vitnemålet skal bli 1991 timer (1963 + 28).

–

Lærlinger med GK og VK1 fra R-94 vil ved konvertering få et omfang på 56 timer mer
enn en lærling som har Vg1 og Vg2 fra KL. Dette skyldes at omfanget i engelsk og
samfunnsfag til sammen er økt med 56 årstimer. (28 + 28 årstimer). Timeomfanget
på vitnemålet skal bli 2019 timer (1963 + 56).

Konvertering av allmennfag yrkesfag i R-94 til fellesfag yrkesfag i KL:

R-94

Kunnskapsløftet

Nivå

Fagkode

Fagnavn

Nivå

Fagkode

Fagnavn

GK

VF1010

Norsk skriftlig

Vg1

NOR1204

Norsk skriftlig

GK

VF1015

Norsk muntlig

Vg1

NOR1205

Norsk muntlig

GK

VF1210

Engelsk

Vg1

ENG1001

Engelsk

GK

VF1410

Naturfag

Vg1

NAT1001

Naturfag

GK

VF1320

Matematikk

Vg1

GK

VF1900

Kroppsøving

Vg1

MAT1001 1P-Y
MAT1006 1T-Y
KRO1001

Matematikk praktisk
Matematikk teoretisk
Kroppsøving

VK1

VF2010

Norsk skriftlig

Vg2

NOR1206

Norsk skriftlig

VK1

VF2015

Norsk muntlig

Vg2

NOR1207

Norsk muntlig

VK1

VF2210

Engelsk

Vg2

ENG1003

Engelsk

VK1

VG2500

Samfunnslære

Vg2

SAF1001

Samfunnslære

VK1

VF2900

Kroppsøving

Vg2

KRO1002

Kroppsøving
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Tips/kommentar
Ved konvertering av studieretningsfag i R-94 til programfag i KL brukes UPF-koder:
•
Ta utgangspunkt i timeomfanget i R-94, og finn riktig UPF-kode ut fra R-94-årstimer.
Dersom flere fag har samme timeomfang i R-94, må ny UPF-kode brukes.
NB! En UPF-kode kan bare brukes én gang per dokument, ellers kommer den ikke med på
vitnemålet/kompetansebeviset.
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Tips/kommentar

•
•
•

Bruk av UPF-koder i 9900-serien (uten automatisk timeomfang)
Ved å bruke UPF-koder på serien 9900 kan man legge inn eget omfang av timer, slik at
man kan legge inn minimum ett av fagene på denne koden for å få totalen korrekt.
UPF-linjen må opprettes i ”Person i opplæring”, mens timetallet må settes inn i
dokumentasjonsgrunnlaget.

•

Lærlinger med inntil full opplæring i bedrift

•

Lærlinger med inntil full opplæring i bedrift får manglende teori i løpet av læretiden.
I yrkesteori skal de opp til en skriftlig eksamen i lærefaget på Vg3-nivå. Eventuelle fellesfag
skal gis av aktuell skole.

•

Fellesfagene blir registrert i SAS, samt skriftlig eksamen på Vg3-nivå (xxx3030 eller
xxx3102). For at timeomfanget på dokumentasjonen skal gå opp, må de reelle
programfagskodene på Vg1 og/eller Vg2 legges inn på lærefagslinjen i kompetansebevis i
Elevbilde med ”F” i feltet for standpunkt + FAM38. I tillegg skal VMM14 settes inn i
vitnemålet.
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Tips/kommentar
•

STREIK: ved registrering av streik skal disse koder brukes på vitnemålet:
(henvis til forskrift til opplærigngslova §§ 23-2 og 23-3)
– FAM03 brukes sammen med Fritak ”F” i eksamenskarakter
– VMM14 brukes i kombinasjon med FAM03
Samt tekst fra evt. Vedlegg i kompetansebevis fra skolen. Registrering av tekst skjer via
kontraktsbilde – fritekst og kode KB

•

Føring av vitnemål og kompetansebevis: (oppdatert 06.02.2012)
http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-avvitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet1/

__________________________________________
•
•

Til pkt. 20 NB – kontrollmotoren kan også godkjenne underliggende nivå med H, I og M –
her er fra hjemmesiden:
22. juni 2009 - Versjon 10.44 av kontrollprogrammet for vitnemål: kontroll.exe (1.6 mb).
KL-Vitnemål: Aksepterer (under tvil) kodene H, I og M i VG1 og VG2. Greit så lenge VG3
har B (bestått) eller F (fullført).

•

Til pkt. 22 – karakterer fagprøve: IB (ikke besått) er også en mulighet – gir
kompetansebevis

•

Til pkt. 26 - 30: Fra kontroll: Denne rapporten er resultatet etter en kontrollkjøring av en
datafil fra IST-EXTENS. Utført av NVB-kontrollprogrammet (kontrollmotoren) versjon 12.00
fra 11. februar 2011. Programmet er utviklet hos USIT v/UiO og Samordna opptak (SO) i
samarbeid med Utdanningsdirektoratet (Udir) og alle som gir nyttige tilbakemeldinger.
Den er et rådgivende verktøy som kan gi hint om feil og mistenkeligheter, ikke en
fasit. Skolene har selv det formelle ansvaret for at vitnemålsføring skjer i hht forskriften. En
variant av kontrollmotoren blir også brukt til semiautomatisk saksbehandling og
poengberegning ved opptak til universiteter og høgskoler og i importen til Nasjonal
vitnemålsbase. Vitnemål med feil blir ikke importert der.

•

Det bør presiseres at kontrollmotoren ikke er en fasit!

•

Del 2, pkt 8 – som over (til pkt. 20 NB)
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Tips/kommentar
•

Til pkt. 18 – Endring av avvik – under pkt. 3b: Fra pkt. 5.2 i føringsskrivet: Når et fag er ført
på dokumentasjon for Kunnskapsløftet, og dette har annen vurderingsordning enn fastsatt
for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-30, skal ikke rubrikken for
eksamensform fylles ut.

•

•

Til pkt. 20 – R94GK1---- og R94VKI---- skal ikke ha tekst på høyre side av VM
(utdanningsprogram) (heller ikke kodene PBPBY3---- eller PBPBY4----). Pkt. 3.11.3 og
4.10.3 og pkt. 5.2 (Når Vg1 og Vg2 er godkjent grunnkurs og VKI fra Reform 94 som er
fullført og bestått før 1.8.10, brukes koden R94GK1---- med tekst Reform 94 – grunnkurs
for Vg1, R94VKI---- med tekst Reform 94 – VKI for Vg2.)
På høyre side i heading føres normalt utdanningsprogram jf tilbudsstrukturen i Udir 8-2010,
R94-kodene og PBPBY-kodene er ikke koblet til et spesifikt programområde.
Se eksempel også på Udir. – eksempel på VM.

•

Til Pkt. 20 – NB: Kontrollmotor godkjenner også andre koder….

•

Til pkt. 25: Vedlegg – “tekst fra UDIR pga streik”. Her bør kanskje de ulike vedleggstyper jf
føringsskrivet nevnes: (pkt. 3.3.2 Avlyst eksamen, pkt. 3.5 Årsak fravær, pkt. 3.9.6 Prosjekt
til fordypning – privatist (KB og VM), pkt. 3.9.11 Forsøk, pkt. 4.4. Godkjent realkompetanse
i deler av fag (KB), Pkt. 4.8.3 Prosjekt til fordypning elever og privatister (KB), pkt. 4.8.6
Lærekandidater – opplæringsmålene (KB), pkt. 4.8.7 – IOP :Hvilken opplæringen eleven
har fått og hvilke av de individuelle målene som er nådd. (KB), pkt. 4.8.8 – forsøk (KB), pkt.
5.2.4 – Fag fra ordninger før R94 – (For all dokumentasjon i Kunnskapsløftet som har
FAM16, skal det føres vitnemålsmerknad VMM23: ”Se vedlegg”. Som vedlegg skal det
legges ved den opprinnelige dokumentasjonen som ga grunnlag for krediteringen av
faget.),

•
•

Del II
Pkt. 7 Programområdekode – fra føringsskrivet (pkt. 3.11.3 og pkt. 4.10.3): Når Vg1 og Vg2
er godkjent grunnkurs og VKI fra Reform 94 som er fullført og bestått før 1.8.10, brukes
koden R94GK1---- med tekst Reform 94 – grunnkurs for Vg1, R94VKI---- med tekst Reform
94 – VKI for Vg2.
Pkt. 8 – Orden: Ved konvertering skal Ordenskarakter fra R94 også føres i Adferd jf
føringsskrivet pkt. 5.2: Orden og adferd (oppførsel) ble i Reform 94 ført med en felles
karakter. Ved overføring til dokumentasjon i Kunnskapsløftet skal det føres som to
karakterer, felles karakter fra Reform 94 føres da som gjeldende standpunktkarakter både
for orden og oppførsel.
Pkt. 12 – korrigeres i heading – utd.program skal ikke føres for R94GK1---- og R94VKI----

•

•

•
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