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Fylkesmennene
Fylkeskommunene

FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG
TEKNISK FAGSKOLE SKOLEÅRET 2003/2004
Føring av dokumentasjon
Vi viser til rundskriv LS-20-2002 og LS-08-2003 om føring av kompetansebevis og vitnemål i
videregående opplæring og teknisk fagskole. Bestemmelsene i LS-20-2002 videreføres også for
skoleåret 2003/2004, bortsett fra bestemmelsene om eksamen for elever og privatister. Vi viser her til
bestemmelser gitt i egne skriv om eksamen for elever og privatister 2003 og 2004.
Vi vil i denne sammenheng presisere at bestemmelsen i LS-20-2002 om at ”Kurs hvor det er gitt 1
eller 0 i standpunktkarakter i fag som inngår i tverrfaglig eksamen, regnes ikke som bestått, selv om
tverrfaglig eksamen er bestått.” kun gjelder kravet til å bestå et kurs for elever. Lærlinger med
kontrakt etter §§ 3-3 og 4-5 (lærlinger med full opplæring i bedrift) kvalifiserer seg mht den teoretiske
delen av fag- og svenneprøven via tverrfaglig teorieksamen i studieretningsfagene i VKI (se LS-112001). Om slike lærlinger tidligere ikke har bestått ett eller flere studieretningsfag i grunnkurs og/eller
VKI er i denne sammenheng uten betydning, det er den tverrfaglige teoriprøven i VKI som avgjør om
de har bestått teoridelen til fagprøven eller ikke. Det samme gjelder lærlinger i særløp. Kravet til disse
er på samme måte tverrfaglig teorieksamen i VKI.
Blanketter
Det er ingen endring i blankettene for vitnemål og kompetansebevis. Blankettene bestilles fra
Forlagsentralen ANS – Hobøl, Nummestad Gård, 1827 Hobøl, Tlf.: 69 92 04 93, Faks: 69 92 05 07,
e-post: per.bjerkeland@forlagsentralen.no
Fag- og kurskoderegister
Oppdatert oversikt over fag- og kurskoder får du her:
Del I:
Del II:
Del III
Del IV :

felles allmenne fag, valgfag, studieretningsfag i AA mm
studieretningsfag i andre studieretninger og teknisk fagskole sortert på kurskoder
fortløpende alfabetisk liste over alle fagkoder
kurskoder koplet til VIGO-koder og SSB-koder
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Kontroll av fagsammensetning
Elektronisk vitnemål for fullført og bestått 3-årig løp fram til generell studiekompetanse og
yrkeskompetanse skal sendes inn til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) etter avholdt eksamen.
Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut seinere. Oppdatert versjon av kontrollmotoren i NVB er
lagt ut på Samorda opptak sitt nettsted www.so.uio.no/nvb og blir også distribuert gjennom
produsentene av skoleadministrative system som samarbeider med NVB. Endringer blir fortløpende
beskrevet i dokumentasjonen til nye versjoner. På dette nettstedet ligger også kravspesifikasjonen for
innsending av vitnemålsfiler til NVB til bruk for dem som ønsker å utvikle egne program for føring av
vitnemål. Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Samordna opptak.
Vi minner om at det er svært viktig at skoleeier påser at skolene bruker mulighetene for elektronisk
kontroll aktivt på et tidlig tidspunkt i skoleåret, slik at det ikke oppstår problemer med fagsammensetning seinere. En vil ikke kunne regne med at det vil bli gitt dispensasjon for problemer som
lett kan sjekkes ut via kontrollmotoren.
Spørsmål til dette skrivet skal rettes tjenestevei via fylkeskommunen til fylkesmannen i fylket.
Med vennlig hilsen

Jostein Osnes
Direktør
Eva Først
Avdelingsdirektør
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