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Når Hva  Ansvar 

Uke 34-35 Informasjon til lærerne om 
gjennomføring og avvikling av 
NP.  

Inspektør for trinnet   

Uke 34-35 Sørge for at trinnet har 
fungerende PCer til alle 
elevene. 

Inspektør med ansvar for IKT 

Uke 34-35 Lærerne gjør seg kjent med 
prøveformen og rutiner/regler 
for gjennomføring av NP. 

Lærerne på trinnet 

Uke 32-35 Elevene skal ha fått opplæring 
i prøveformen og 
oppgavetypene. De skal vite 
hva som kan forventes på ulike 
nivå, skal involveres i 
planlegging og oppfølging 
etterpå, få info rundt det 
praktiske ved 
prøvegjennomføringen. 

Teamkoordinator og lærerne 
på trinnet 

Uke 32-33 Informasjon til hjemmet 
(trinnside/hjemmeside/ukepla
n) 

AMS legger ut på 
hjemmesiden 
Lærerne informerer på 
ukebrev 

Uke 34-35 Melde på elever (PAS), 
klassevis med en lærer pr 
klasse 

AMS  

Uke 34-35 Alle lærerne på trinnet må ha 
tilgang i PAS. Lærerne sjekker 
at de kommer inn. 

AMS  

Lærere på trinnet  

Uke 34-35 Vedtak om fritak. Lærerne og 
Inspektør SPU vurderer i 
fellesskap. Foresatte skal være 
med i diskusjonen. Rektor 
skriver vedtak. 

Lærere på trinnet 
Inspektør med ansvar for SPU 
Rektor  

Uke 35 Trinnet lager timeplan for 
avvikling av prøvene. 
Personalressurser, behov for 
tilrettelegging, 
elevorganisering 

Teamkoordinator sammen 
med lærerne på trinnet 

Uke 36 - 39 Gjennomføring av prøvene, 
hente ut dagspassord. 
elev.udir.no/feideinnlogging 

Trinninspektør, lærerne 

Uke 40-42 Første gjennomgang av 
foreløpige resultater  

Lærerne, ledelsen – hver for 
seg 

Uke 42-45 Enkeltresultater formidles elev 
og foresatt i 

Lærer 



utviklingssamtalen. 
Nivåbeskrivelsene leveres ut 
skriftlig (alle nivå). Vurder å 
levere ut oversikten over 
hvilke type oppgaver eleven 
har fått til og ikke. 

Uke 47-48 Lærerne på trinnet og ledelsen 
gjennomgår resultantene 
sammen. Digitalt 
analyseverktøy 
gjennomgås/vises (ingen 
tiltaksplan lages dette møtet) 

Rektor 

Uke 47-48 FAU orienteres om trinnets 
resultater og (kort) om skolens 
oppfølging av resultatene 

Rektor 

Uke 49-51 Analyse og tiltaksplan 
Lærerne på trinnet, 
leseveiledere, lærespesialister 
og ledelsen lager en kort 
statusrapport og tiltaksplan på 
bakgrunn av resultatene 
(forberedelser til møte sendes 
ut på forhånd)  

Rektor  

Fortløpende våren Tiltak på individnivå og små 
elevgrupper overvåkes og 
evalueres fortløpende  
 

Lærere på trinnet  

Våren Tiltaksplanen følges opp og ev. 
justeres  

 Rektor  

 

 


