Prøvenemda i
Gjenvinningsfaget
og
Fagprøver
Avfallsforum i Ålesund 30.10. 2018

Her er den glade gjengen:
Helge Håseth, Leif Roaldseth, Jon Arne Steinsvik og Kari Merete Moen Volle
utgjør prøvenemda i perioden 2016 - 2019

Vi har bedt om å få presentere oss og
si noen ord her fordi:
 Sensorene i prøvenemda blir valgt 4. hvert år. Neste år skal det velges nye
og da går minst to av dagens deltakere ut av gruppa.
 Å være sensor er et offentlig verv som man er pliktig til å ta imot om man
blir utnevnt, man representerer Fylkeskommunen.
 Vi vil reklamere for Gjenvinningsfaget og hvor viktig det er å ha faglært
personale. Det blir viktigere og viktigere etter som krava blir strengere.
 Vi vil fortelle dere arbeidsgivere at det er veldig viktig at dere gir god
opplæring, og følger opp lærlinger og lærekandidater godt.
 Det er viktig at de som er oppe til prøve får muligheten til vise alt de kan på
en skikkelig måte, og at de er i hovedfokus under prøven. Bedriften må
legge til rette og kan ikke regne med at kandidaten jobber de dagene.

Hvem kan ta fagbrev
 Unge ferske som har Vg 2 og Vg 3
 Ansatte som har minst 5 års praksis…
her blir det ofte en utfordring..
For, kan du kun å kjøre bil/eller å tømme dunker så er ikke det nok til å få
fagbrev Jfr Læreplana. Du må ha en allsidig kunnskap innenfor alle områder.

Hvem kan være med i prøvenemda
som sensor?
 Du skal ha formell faglig kompetanse innenfor fagområdet.

 Du skal ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget.
 God fagkunnskap.
 Det er 2 dagers kurs på Fylkeshuset for nye og gamle kandidater.
 MEN, kanskje viktigest; du må ha en stor interesse og litt tid. Det går to dager +
forarbeid for hver prøve.
 I 2017 var det avlagt 14 fagprøver på 16 dager, så det er overkommelig på 4
personer.
 Det blir gitt økonomisk kompensasjon + litt ekstra.
 Vi håper noen av dere kan melde seg interessert, tips gjerne Helge om noen
dere syns er egnet.

PRØVENEMDA SKAL SØRGE FOR
• at prøva som utarbeides har tilpasset vanskegrad og standard
• At prøva er i henhold til bedriftens produksjon
• at prøva et i tråd med kompetansemåla i læreplanen

• at det skjer en helhetlig vurdering av de ulike kandidatene sine
prestasjoner
• at prestasjoner og kunnskap blir bedømt rettferdig
• At kandidaten har reelle sjanser til å utføre et kvalitetsmessig
godt arbeid

Hvordan foregår fagprøven
 Når kandidaten har bestått skriftlig eksamen, må han melde seg opp til
fagprøve til Fylkeskommunen selv. (Viktig å huske)
 De skal nå vise at de kan gjenvinningsfaget i praksis.
 Leder i prøvenemda får melding fra Fylkeskommunen.

 Leder tar kontakt med bedriften og avtaler dager.
 Vi tar 1 – 2 kandidater samtidig.
 2 av prøvenemdsmedlemmene skal alltid være tilstede på hele prøven.

 Kandidatene får brev fra leder i prøvenemda om dato.
 På prøvedagene deler vi ut vurderingskriteriene og prøven skriftlig.
 Det er tre mulige resultat, Ikke Bestått, Bestått og Bestått meget godt.

Læreplan i Gjenvinningsfaget
fra 01.08.2007

 Grunnleggende ferdigheter
 Kompetansemål – meget omfattende, mange underpunkt
 Logistikk og kundebehandling
 Kvalitet og rammebetingelser
 Miljø og økonomi

 Etter vår vurdering burde den kanskje vært revidert snart, da det er en
bransje i stor endring og med stor teknologisk utvikling. Samtidig syns vi den
er omfattende og god.

Her ser dere bilde fra Nøsa Gjenvinningsstasjon.
Chris og Maung fra ÅRIM var to ivrige og flinke
kandidater.

Spørsmål

