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RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV NASJONALE PRØVER I MARKER KOMMUNE. 

Retningslinjene er forankret i Forskrift til Opplæringslovens § 2 – 4 og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med nasjonale prøver 

er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle ferdigheter i lesing, regning og engelsk. De nasjonale prøvene er en del av 

underveisvurderingen og gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn. 

                                                                                                                                                                                              

 

 

TEMA/AKTIVITET 

 

HVA SKAL GJØRES 

 

ANSVARLIG 

 

NÅR 

Ansvarlig for 

nasjonale prøver 

 

 Rektor skal gjøre seg kjent med både kommunale og sentralt 

             gitte retningslinjer for Nasjonale prøver. 

 

Rektor 

 

Mai - august 

Påmelding 

 

Registrering 

 

 

 Alle elever på 5., 8. og 9.trinn registreres og meldes opp i 
            Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjonssystem (PAS). 

 Følge kommunale og sentralt gitte retningslinjer for nasjonale 
             prøver. 

 Dele ut informasjon/brosjyre fra Udir. til foresatte. 
 Møte med undervisningspersonell og evt IT- ansvarlig vedr 

             gjennomføring, koordinering/klargjøring av utstyr og lokaler 

 

Rektor 

Rektor 

 

Kontaktlærer 

Rektor 

 

August eller så snart 

PAS åpnes. 

Skolestart 

August 

Fritak for 

enkeltelever 

 

 

 Foreldre/foresatte skal  uttale seg før vedtak kan fattes og 
eventuelt avgiverskole skal involveres i denne prosessen. 

 Det fattes enkeltvedtak om fritak etter gjeldende lovverk og 
     retningslinjer for nasjonale prøver. Fritak registreres i PAS 
     etter at eleven er meldt opp til NP. 

Rektor Før 

prøvegjennomføring 

Forarbeide 

 

 

 

 Eksempeloppgavene skal være en del av vurderingsarbeidet på 

4. og 7. trinn. 

 

Faglærer 

 

Vår og høst 
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TEMA/AKTIVITET 

 

HVA SKAL GJØRES 

 

ANSVARLIG 

 

NÅR 

 

Prøvesituasjonen  Elevene skal motiveres til å yte sitt beste. 

 Skolen skal tilrettelegge slik at alle elever får optimale 
            prøveforhold. 

 De digitale prøvene i regning og engelsk skal avholdes 
tidligst  mulig etter at prøvene er åpnet. 

 

 

Faglærer 

 

September - 

oktober 

 

Fravær 

 

 Elever som er fraværende på ordinære prøvedager, skal ta 
prøven i etterkant. Det settes av ”reserveuker” for de 
digitale prøvene.   Den papirbaserte leseprøven kan 
gjennomføres før fristen for registrering av resultater utgår. 

 

 

Rektor og faglærer 

 

September - 

oktober 

Resultatregistrering  Kontroller at resultatene er registrert for alle elevene som 

har tatt prøven 

Rektor og faglærer September - 

oktober 

 

Etterarbeid 
 Tilbakemelding til elev og foresatte om resultat av 

nasjonale prøver. 
 Skolen skal kartlegge og sammenlikne elevenes, trinnets 

og skolens resultater, slik at man kan se tendenser over 
flere år. 

 Analysere resultatene fra prøvene og på bakgrunn av 
denne analysen drøfte behov for endring av fokus i 
undervisningen. 

 Resultater fra nasjonale prøver skal inngå som et 
refleksjonsemne mellom ledelse og lærer, f.eks i 
medarbeidersamtaler og i fellestid. 

 Innarbeide tiltak for forbedring i planer på elevnivå, 
klassenivå  og skolenivå 

 Resultater fra nasjonale prøver presenteres for hele 
personalet i fellestid. 

 Oppfølging av resultater fra nasjonale prøver inngår som 
en del av skoleeiers til tilsyn etter §13-10 i oppll. 

 Tilstandsrapporten presenteres for politikerne 

Kontaktlærer / faglærer 

 

Faglærer/kontaktlærer 

/rektor  

 

Faglærere  på 4.,5., 7., 8. 

og 9. trinn 

Rektor og lærer(e) 

 

Lærer / kontaktlærer/ 

rektor. 

Rektor 

 

Rådmann 

Rådmann 

 

November - 

desember 

Desember / januar 

 

Januar 

 

 

Februar 

 

Februar- april 

 

Februar 

 

Mars 

April 
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Som sjekk på at de nasjonale prøvene gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk kan også disse kontrollpunktene brukes som en 

sjekkliste.  

Påmelding 

1. Skolen melder opp alle elevene på det aktuelle trinn i PAS 

Fritak 

2. Skolen registrerer riktig antall som fritatt i PAS 

3. Skolen informerer foresatte om retten til å kreve deltakelse før fritaksvedtak fattes 

4. Skolen gir foresatte anledning til å uttale seg om saken før fritaksvedtak fattes 

5. Skolen fatter skriftlige enkeltvedtak om fritak 

6. Vedtakene viser til rett hjemmel (forskrift til oppll § 2-4) 

7. Skolen fritar bare elever som har et gjeldende vedtak om spesialundervisning etter oppll kap 5 eller særskilt språkopplæring etter § 2-8 

8. Vedtaket viser til at eleven får spesialundervisning etter oppll kap 5 eller særskilt språkopplæring etter § 2-8 

9. Vedtaket viser en individuell vurdering av at det er klart at prøven(e) ikke vil ha mye å si for opplæringa til eleven. Det skal være foretatt 

en vurdering for hver enkelt prøve. 

10. Vedtaket er tilstrekkelig klart med hensyn til hvilken/hvilke prøver det fritas fra 

11. Vedtaket inneholder informasjon om retten til å kreve deltakelse 

Fravær 

12. Skolen registrerer riktig antall som ikke deltatt i PAS 

13. Skolen gir fraværende på prøvedagen anledning til å ta prøven igjen 

Resultatregistrering 

14. Skolen registrerer resultatene i lesing, regning og engelsk for alle som ikke er fritatt eller fraværende 

 


	RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV NASJONALE PRØVER I MARKER KOMMUNE.

