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l. FAGPRØVEMEDALJE ELLER 
SVENNEPRØVEMEDALJE

En lærling eller en elev som avlegger en meget 
god fag- eller svenneprøve kan prøvenemnda 
innstille til medalje. Prøven må ligge på et høyt 
nivå og den må falle innenfor statuttene for 
fag- eller svenneprøvemedalje. 

Det er utarbeidet et skjema. Dette ligger på 
Utdanningsetatens hjemmesider under:
Fagopplæring/For prøvenemnder/Skjemaer 

Prøven må være en 1. gangs prøve og innstil-
lingen sendes umiddelbart etter at prøven er 
avlagt til Utdanningsetaten. 

Det er Oslo Håndverks- og Industriforenings 
styre som avgjør hvem som tildeles svenne-
prøvemedalje, mens det er en jury nedsatt av 
Yrkesopplæringsnemnda i Oslo som avgjør 
hvem som skal ha fagprøvemedalje.

Utdelingen av medaljene skjer i Oslo rådhus i 
mai og/eller november, avhengig av når prøven 
avlegges/læretid utløper. 



STATUTTER FOR FAGPRØVEMEDALJE

>>> Det er kun lærlinger eller elever som avlegger 1. gangs prøve 
som kan motta fagprøvemedalje.

>>> Det utdeles som regel en medalje i hvert fag og maksimum to 
pr fag pr. utdeling.

>>> Innstillingen fra prøvenemnda sendes Utdanningsetaten,  
avdeling for fagopplæring som videresender forslagene samlet 
til en jury nedsatt av Yrkesopplæringsnemnda.

>>> Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet slik at juryen kan 
ta stilling til den. Begrunnelsen skal inneholde en helhetlig   
vurdering av prøven (planlegging, gjennomføring, vurdering og 
evaluering) og en beskrivelse av prøvearbeidet.

>>> Begge prøvenemndsmedlemmene må være enig i og under- 
  skrive innstillingen.

>>> For å bli nominert må prøven være bestått meget godt og 
kandidaten må ha en meget god helhetlig kompetanse i faget.

>>> Det skal også legges vekt på at oppgaven er løst på en effektiv 
måte.



STATUTTER FOR SVENNEPRØVEMEDALJE

>>> Det er kun lærlinger eller elever som avlegger 1. gangs prøve 
som kan motta svenneprøvemedalje.

>>> Det utdeles kun én medalje i hvert fag.

>>> Er det flere kandidater i et fag, skal prøvenemndenes leder 
avgjøre hvem som skal innstilles.

>>> Innstillingen fra prøvenemnda sendes Utdanningsetaten,  
avdeling for fagopplæring, som videresender innstillingen til 
styret i Oslo Håndverks- og Industriforening.

>>> Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet slik at styret kan 
ta stilling til den. Begrunnelsen skal inneholde hva slags 
prøvearbeid som er utført, materialvalg, utførelse, vanskelig- 

  hetsgrad og en helhetlig vurdering av prøven.

>>> Begge prøvenemndsmedlemmene må være enig i og under- 
  skrive innstillingen.

>>> For å bli nominert til medalje må prøven være langt over 
gjennomsnittet i kandidatens fag.

>>> Alle fire delene i prøven må være bestått meget godt, og 
kandidaten må ha en meget god helhetlig kompetanse i faget.

>>> Det skal også legges vekt på den tidsmessige bruken under 
prøven.


