
Invitasjon til deltakelse på nettverkssamling for programfaglærere 

på Salg, service og reiseliv (SSR) i Nordland 

 

Hvor:    Thon Hotel Lofoten 

Når:    26.januar kl. 10.00 – 27.januar kl. 12.30 

Påmelding:   Kursportalen til NFK: link 

Kontaktperson: Lena Darén, lendar@vgs.nfk.no, 95818189 

 

Nettverkssamlingen har til formål å øke kompetansen innenfor flere aktuelle 

fagområder innenfor programområdet i SSR. Tema for samlingen blir: 

• Gjennomføring av praktisk eksamen etter fagfornyelsen 

• Bærekraftig reiseliv 

 

 

Program (forbehold om mindre justeringer) 

 

Torsdag 
26.jan 

Aktivitet Tema/innhold 

10.00 Foredrag om 
Fagprøver 

Hvordan foregår fagprøve i Salgsfaget? Inspirasjon 
til hvordan vi kan organisere praktisk eksamen. 
Foredrag ved Karin Os, leder for Fagprøvenemda i 
Salgsfaget for nordre Nordland 

11:00 Erfaringsdeling 
praktisk 
eksamen 

Sortland vgs. har de siste årene forsøkt å gjøre 
eksamen mest mulig lik en fagprøve. v/Sortland vgs. 

11:15 Workshop om 
praktisk 
eksamen 

Hvordan organisere praktisk eksamen best mulig? 
Ta gjerne utgangspunkt i forslag til oppgaver vi 
jobbet frem på nettverkssamlingen på Sortland, eller 
ta utgangspunkt i en allerede eksisterende 
eksamensoppgave. 

12:00 Lunsj  

13:00 Workshop forts.  

14:00 Gruppene 
presenterer 

Vi deler våre forslag med hverandre 

14:30 Pause  

14:45 Bedriftsbesøk 
fra Visit Lofoten  

Bærekraftig reiseliv i Lofoten 

15:45 
 

Historisk 
vandring i 
Henningsvær 

v/Næringsjef i Vågan kommune Alf Kenneth 
Johansen. Vi får lære litt om Henningsværs historie, 
og hvorfor tettstedet er blitt fredet. Hva betyr det for 
reiselivet at de er blitt fredet? Kle dere godt for 1,5 
timers vandring utendørs. Det blir satt opp felles 
transport med minibuss. 

18:00 Pause  

19:00 Middag  
Thon Hotel 
Lofoten 

(drikke til maten må dekkes av den enkelte) 

mailto:lendar@vgs.nfk.no


 

 

 

 

Fredag 
27.jan 

Aktivitet Tema/innhold 

07:30 Frokost For hotellets gjester 

08:30 Workshop 
eksamen 

Lage eksamensoppgaver som innfrir kravene til 
praktisk eksamen. Ta gjerne utgangspunkt i noen av 
bedriftsbesøkene våre (Trevarefabrikken, 
Vesteraalens, Inga Sami Siida). 

10:15 Pause  

10:30 Gruppene 
presenterer 

Vi deler våre forslag med hverandre 

11:00 Erfaringsdeling 
Erasmus+ 

Hvert skolested deler sine erfaringer med 
Erasmus+. 

11.30 Utsjekk og lunsj  
 


