
Tjekliste til før-under-efter svendeprøven 
 

 Sæt x 

Før svendeprøven  
Tilmelding til svendeprøven: Når skolen har planlagt prøvedatoerne, meddeles 
disse til den Faglige Udvalg, som herefter udpeger censorer og meddeler til 
skolen, hvem der er udpeget. 

 

Fagligt udvalg lægger hurtigst muligt de udtrukne discipliner ud på 
www.kosmetiker.dk eller senest 4 uger før prøven 

 

Fagligt udvalg laver et forslag til en tidsplan  
Spørgsmål til disciplinerne kan ske på Facebooksiden: Dialog for Kosmetiker 
Faglærere/skoleprøver. Carina Aagaard Sørensens svar er gældene. 

 

Fagligt udvalg udarbejder excellskabelon til karaktergivning   
Booking af lokale til eksaminationen  
I eksaminationslokalet skal der være følgende: 
Håndsprit, handsker, kleenex, bord og stole, papir, kuglepenne, 
bedømmelseplan, tidsplanen 

 

Arranger rengøring og klargøring til svendeprøven dagen før herunder: 
Klistre numre samt specialefag på bordene samt badges til hver enkelt elev ud 
fra klasselisterne 

 

Arranger åbning og tidspunkt dagen før svendeprøven, så eleverne kan komme 
og sætte op, sikr at de stiller op ved de rigtige borde efter nummerering 

 

Booking af lokale til censorer og eksaminator 
Bestilling af mad og drikke 

 

Eleverne kan anvende skolens produkter. Hvis de vælger andre produkter er det 
for egen regning – produktmanualer og fremgangsmåder skal være på dansk. 

 

Eleverne orienteres om, at det er eksaminator, som de skal henvende sig til, hvis 
der opstår problemer i eksamenssituationen. 

 

  

På svendeprøvedagen  
Der låses op en time før start  
Eksaminator orienterer censorerne omkring dagens forløb med udgangspunkt i 
tidsplanen og bedømmelsesplanen 

 

Forbedømmelse er en dialog mellem eksaminator og censorerne  
Eksaminator foretager lodtrækning  
Eksaminator styrer tiden og siger den højt  
Eksaminator indtaster karakterer i excellarket, censorerne eftertjekker  
Eksaminator sender excellarket til Fagligt Udvalg, som har opbevaringspligten  
Eksaminator meddeler karakter og overrækker nålene  
Censorernes noter indscannes og eksaminator sender disse til Fagligt udvalg  
Efter receptionen ryddes der op  

Efter svendeprøven  

  
Når uddannelsen afsluttes, vil eleven på sit svendebrev få oplyst 
gennemsnitskarakteren. Svendebrevet modtages med posten på den sidste 
læredag. 
 

 

 


