INFORMASJON PÅ NORSK
(INFORMATION IN ENGLISH - TURN THE PAPER!)

Norskprøvene arrangeres som planlagt, men med klare retningslinjer for smittevern.
Som en hjelp til forsvarlig gjennomføring av prøvene ser Johannes læringssenter hen til Utdanningsdirektoratets veileder for
gjennomføring av privatisteksamen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/
Syke personer (kandidater og ansatte), det vil si personer med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller halsvondt, forkjølelse,
lett hoste, hodepine, magesmerter og muskelsmerter, skal ikke møte på norskprøve. Kandidater og ansatte med typiske
symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på
prøve. Det trengs ikke legeerklæring, men melding må gis til Johannes læringssenter senest 7 dager etter prøvedato. Du får ny
prøve senere uten å måtte betale på ny.
(Kandidater eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Kandidater eller ansatte som er
nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19, og personer som nylig har reist inn i Norge, skal være i
karantene opp til 14 dager og kan ikke møte på norskprøve.)
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand til andre er
avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er
viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte også før
symptomer på sykdom oppstår.
Det er viktig at kandidater og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon, avbryter prøven og går hjem så fort det lar seg
gjøre. Syke kandidater og ansatte bør ikke ta offentlig transport.
Hvis en person i samme husstand som kandidat eller ansatt har symptomer på luftveisinfeksjon, kan kandidaten/den ansatte
møte på prøven som normalt. Disse skal imidlertid avbryte og gå hjem fra prøven dersom de får symptomer
Kandidater og ansatte skal vaske hender
•Når man kommer til Johannes læringssenter
•Etter hosting/nysing
•Etter toalettbesøk
Det er Antibac i hvert prøverom som skal brukes aktivt. På hvert toalett og i gangene er det også Antibac.
Tastatur og mus på datarom, hvor skriftlige norskprøver arrangeres, rengjøres med Antibac overflatebehandling etter hver
kandidat har brukt utstyret.
Redusert kontakt med andre vil redusere risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må
avstand mellom kandidater og ansatte økes. I prøverommene er avstanden mellom personer min. 1 meter. På skriftlige
prøver har vi satt opp halvparten så mange kandidater på hvert prøverom som vanlig. Prøverommene har mellom min. 4 og
max. 12 kandidater på hvert rom. I tillegg vil prøverommene være så spredt fra hverandre som mulig.
Vi ber om at kandidater som skal ta prøve venter utendørs til like før prøven skal starte.
Håndhilsning før og etter prøvene skal unngås.
•Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
•Hold avstand til andre personer på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
•Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.
Det stilles ikke vann og kopper til rådighet for kandidatene på prøverommet.

Lykke til med norskprøven!

The Norwegian language tests are arranged as planned, but with clear guidelines for infection control.
Johannes Learning Centre follows the examination guidelines set by the Directorate of Education and the Norwegian Institute of
Public Health: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-preparedskap/information-on-corona virus/infection
control supervisor/external examinations
If either candidates or employees fall sick with symptoms of respiratory tract infection and/or sore throat, colds, mild cough,
headaches, abdominal pain and muscle pain, they can not attend a language test on our premises. Candidates and employees
with typical symptoms of pollen allergy (runny nose with clear nasal secretion, runny/itchy eyes) can attend. No medical
certificate from the doctor is needed, but notice must be given to Johannes Learning Centre no later than 7 days after the
date of your language test. You can take a new language test at no charge on the dates specified by Skills Norway (Directorate
for Lifelong Learning) under the Norwegian Ministry of Education and Research.
(Candidates or employees who have confirmed covid-19 have to stay at home in isolation. Candidates or employees who are
close contacts/household member of a person with confirmed covid-19, and persons who have recently travelled to Norway,
have to stay at home in quarantine up to 14 days and cannot attend the test.)
The most important infection control measure is that sick people stay at home. Cough hygiene and keeping away from others
are crucial to limiting drop contamination, while hand hygiene, and especially avoiding touching your face with unclean hands, is
important to prevent indirect contact contamination. Increased physical distance between people reduces the possibility of
infection even before symptoms of illness occur.
It is important that candidates and employees who develop symptoms of respiratory infection withdraw immediately from the
language test and return home as soon as possible. Sick candidates and employees should not take public transport.
If a person in the household of a candidate or employee has symptoms of respiratory tract infection in the household, the
candidate/employee may attend the language test as normal. However, they should withdraw and go home from the language
test if they experience symptoms.
Candidates and employees must wash their hands
• When arriving at Johannes Learning Centre
• After coughing/sneezing
• After a toilet visit
Antibac in each test room is to be used actively. In every toilet and in the hallways there is also Antibac.
Keyboards and mice in the computer rooms, where written Norwegian language test are arranged, are cleaned with Antibac
after each candidate has used the equipment.
Reduced contact with others will reduce the risk of infection from people who are not aware that they are contagious. To
achieve this, we have had to extend the physical distance between candidates and employees. In the test rooms, the distance
between people is at least 1 meter. In written language test rooms, we have set up half as many candidates in each test room
as usual. The test rooms have between min. 4 and max. 12 candidates in each room. In addition, the test rooms are on
different floors and are as widely spread as possible.
We ask that all candidates taking the language test wait outside of the building until just before the test starts.
Hand-greeting before and after the language tests should be avoided.
• Avoid using public transport to and from Johannes Learning Centre on the test date as far as possible.
• Keep away from other people on their way in and out of the room and during breaks.
• It is not allowed to share stationery, food or drink with other candidates.
Neither water nor cups will be available for the candidates in the test room.

Good luck with the Norwegian language test!

