Vedlegg 2: Mal for instruks til vakter
Dato og tid for prøven ________________ Sted _________________________
Tid for frammøte ______________ Antall kandidater _____________________
Vaktene får veiledning av prøveleder i prøvelokalet. Vaktene skal ikke utføre annen
aktivitet mens de har tilsyn i prøvelokalet.
Registrering
Kandidatene finner sin plass (eventuelt merket med kandidatnummer) i prøvelokalet.
Vaktene går rundt med kandidatlister.
Kandidatene viser legitimasjon og signerer på kandidatlisten. Informasjon om godkjent
legitimasjon finnes i informasjonsskriv til kandidatene. Kontakt prøveleder dersom en
kandidat ikke står oppført på listen.
Prøveleder/vakt skal verifisere at kandidaten er logget inn med riktig brukernavn. Fullt
navn, ID-nummer og kandidatnummer står i høyre hjørne når kandidaten er innlogget.
Prøvestedet lager selv egne rutiner for å sjekke betaling for kandidater som har betalt
prøveavgiften med faktura.
Kandidater som kommer etter at andre kandidater har begynt å svare på oppgaver,
avvises. Da prøveleder leser opp viktig informasjon til kandidatene før prøven begynner,
kan prøvestedet også avvise kandidater etter at dette er påbegynt selv om ikke selve
prøven har startet.
Under prøven
Norskprøven A1–B2 (de skriftlige delprøvene lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig
framstilling) tar ca. 3–4 timer eksklusiv pause.
Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå, delprøven i lytteforståelse og skriftlig
framstilling tar ca. 2,5 timer. Delprøven i leseforståelse og muntlig kommunikasjon tar til
sammen mellom 45 og 60 minutter, men vakten er kun nødvendig under
forberedelsesdelen, som tar ca. 30 minutter.
Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven tar 1 time per prøve.
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Kandidatene må kontrollere at riktig kandidatnummer og navn kommer opp på
skjermen når de er logget på.
Vaktene må være plassert i prøvelokalet på en slik måte at de kan overvåke
kandidatenes dataskjermer.
Ingen kandidater kan forlate lokalet med eller uten tilsyn før det har gått 15
minutter fra prøven startet. Kandidater som forlater lokalet uten tilsyn, kan ikke
komme inn igjen og fortsette med prøven.
Legitimasjonen skal ligge synlig på kandidatens plass under hele prøven.
Sekker, vesker og yttertøy legges på anvist sted.
Mobiltelefoner, digitale klokker, smartbriller og annet elektronisk utstyr skal være
slått helt av og lagt bort.
Kandidatene skal ikke kommunisere med hverandre.
Kandidatene skal ikke bruke noen hjelpemidler. Kun nettsiden der prøven er
lokalisert skal være tilgjengelig.

•

Ved fusk eller forsøk på fusk griper vakten inn og tar deretter kontakt med
prøveleder.
• Etter forberedelsestiden på delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon
(C1), må kandidatens notater bli samlet inn og levert til eksaminator. Kandidaten
får ikke lese notatene etter at forberedelsestiden har gått ut, og før han/hun
kommer inn til eksaminasjon.
• Etter delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon (C1) må vakten følge
kandidaten direkte til eksaminatoren etter forberedelsetiden.
Alle uregelmessigheter rapporteres til prøveleder.

