Til: 2. års lærlinger/kandidater til fagprøven, veiledere, faglige leder og andre interesserte

Velkommen til Jobbsøkerkurs
v/Jan Rune Hogstad – rådgiver Amento-Flekkefjord

Tirsdag 19.mars 2019 kl. 09.00-11.30 på Lister Opplæringskontor – Lyngdal
Program Jobbsøkerkurs kl. 09.00-11.30
Ledige stillinger
• Hvor? – og hvordan søke disse?
• Hva en god jobbsøknad bør inneholde og hvorfor
CV

•
•

Annet
Kaffe/te/kildevann/kjeks serveres
fra kl. 08.45

Form
Innhold

Jobbintervju
• Hva skjer i et jobbintervju
• «Hvordan kle deg – hvordan te deg» - gode råd/tips☺

Pause og beinstrekk kl. 10.00

Lunsj kl. 11.30-12.15
…. og kanskje en liten luftetur??

Lister Opplæringskontor
Org.nr. 980 792 870
Tlf.: 911 91 548

Stasjonsgata 26 – 4580 Lyngdal
E-post: lister@opplaringskontor.no
Hjemmeside: www.opplaringskontor.no

Til: 2. års lærlinger/kandidater til fagprøven, veiledere og faglige leder

Velkommen til info’ om fagprøveavvikling
Tirsdag 19. mars 2019 kl. 12.15-14.30 på Lister Opplæringskontor – Lyngdal

Fagprøveavvikling – våren 2019
Helsearbeiderfaget

Møterom

Prøvenemnd

Kursrom

Evelyn Danielsen

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

MultiMedia

Eva Schmidt og Anlaug Østreim

Program for begge lærefag

Pauser

Kl. 12.15-14.30 skal vi bli klokere på:
• Oppmeldingsprosedyrer
• Hva skjer på fagprøvedagene
• Hva forventes av kandidaten
• Hva bør kandidaten vektlegge i prøvens ulike faser;
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og
egenvurdering?
• Eksempel på fagprøve
• Hva skjer på evalueringsdagen/på sluttvurderingen?
• Hvordan fastsetter prøvenemnda karakteren
• Protokoll
• Ankebestemmelser ved ikke bestått

Ca. kl. 13.15

Viktig:

• Obligatorisk for 2 års lærlinger/kandidater og veiledere ved fagprøve
• Som en forberedelse til informasjonsmøtet bør du gå inn i kap. 3 i håndboka, å lese deg opp
på prøvenemndas vurderingskriterier til fagprøven!!
• Alle tar selvfølgelig med seg håndboka……
• Alle må melde seg på til informasjonsmøter og lunsj – snarest og senest innen onsdag
mandag 18. mars kl. 12.00 på e-post til lister@opplaringskontor.no
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