
OLD 
1 	 :MI  

SENSORHONORAR — lokal g itt eksamen 
Navn Kontonr: 

Adresse Fagkode: 

Postnr/sted: Fag: 

Fødselsnummer 

Telefon Eksamensdato: 

Skattekommune Antall kandidater: 

1 Sensorhonorar: 
Antall timer overføres til side 2 

A Praktisk eksamen ,  eksamenstid: Inntil 5t 

Praktisk 
eksamen 
med 
sensurering 
underveis 

Forarbeid .  Tilstedeværelsestid: Totalt antall timer: 
(Forarbeid + 
medgått tid) 

3 timer Medgått tid: 
• 	Oppmøte 1 t før eksamen 
• 	Tilstedeværelse under kandidatens eksamen 
• 	Ferdigstille og underskrive karakterliste 

Praktisk 
eksamen 
med 
sensurering i 
etterkant 

For- og etterarbeid: Godtgjøring per 
besvarelse / 
produksjon: 

Totalt antall timer: 

Uten 
fellessensur 

4 timer 
• 	Sette seg inn i oppgaven 
• 	Samarbeid med 1.sensor 
• 	Ferdigstille og underskrive 

karakterliste 

30 min 

Med 
fellessensur 

6 timer 
• 	Sette seg inn i oppgaven 
• 	Fellessensur 
• 	Ferdigstille og underskrive 

karakterliste 

30 min 

B Muntlig  eksamen og muntlig/praktisk eksamen _ 
Forarbeid: 

. 
Sensurering : Totalt antall 

timer: 
3 timer 

• 	Sette seg inn i 
oppgaven 

• 	Samarbeid med 
1.sensor 

Medgått tid: 
• 	Oppmøte 1 t før eksamen 
• 	Sensur ved kandidatens eksamen 
• 	Ferdigstille og underskrive karakterliste 



C Skriftli g  eksamen 
Fagkoder For- og etterarbeid: Minutter per besvarelse: Totalt 

antall 
timer: 

Fagkoder med 5 timer eksamen 6 timer 26 minutter 

Fagkoder med 4 timer eksamen 4 timer 24 minutter 

Fagkoder med 3 timer eksamen 4 timer 22 minutter 

	

Sum antall timer. 	 

2 Andre legitimerte utlegg 
Porto, telefon etc. 	 Beløp 

3 Reisegodtgjøring — sensoroppdrag 
Avreiseadresse 
	

Ankomstadresse 
	

Skyssmiddel 

Passasjertillegg 
	

Km* 
Navn pa passasjerer: 

*antall pers x km 

Dato/ underskrift sensor 

Generelle bestemmelser: 
I henhold til Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskole og den videregående skolen regnes timelønnen 
ut på grunnlag av aktuell topplønn for lektor stillingskode 0966 alternativ 1 dividert med 1687,5. 
Minimumshonorar for skriftlig eksamen: 5 besvarelser 
Minimumshonorar for øvrige eksamener: 4,5 timer 

Fylles ut av skolen: 
Lønnart Beløpet gjelder Antall 

timer 
Beløp Kontoart Ansvar Funksjon Diverse 

304 Honorar 10302 

340 Reise/Km.godtj 11600 

342 Passasjertillegg 11600 

346 Andre utlegg 11706 

*Det beregnes 25% ekstra kompensasjon ved klagesensur. 

Attestert: 
	

Anvises: 
dato/underskrift 
	

dato/underskrift 
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