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Vad som bör beaktas före, under och efter examen 

Bästa lärare och föreningarnas funktionärer. Här följer lite skriverier om och lite bredvid rubriken. 

Som ni vet så behövs det anvisningar och ibland till och med regler. Anvisningar och regler får 

förstås inte vara ett självändamål utan de är till för att saker och ting skall fungera och flyta från 

gång till gång. Med anvisningar och regler möjliggörs också funktionärsuppgifternas smidiga 

överföring från en person till en annan när den dagen infaller, utan o överstigliga hinder. En del 

anvisningar och i synnerhet regler är till sin natur bindande men det finns ofta rum för lokala 

anpassningsmöjligheter. Jag har försökt understrecka de allra viktigaste sakerna, men allt annat är 

också värt att beakta... 

Informationsgången bör fungera och informationen bör därmed vara tillgänglig! 

Lärarsidorna (Intranet) är för närvarande den kanal som bäst garanterar en relativt snabb, jämlik 

och täckande informationsgång till föreningarnas kontaktpersoner och funktionärer och i 

synnerhet lärarkåren. Även den här sortens information passar in i sidornas innehåll. 

Önskan är, eller rättare sagt en förutsättning, att den som behöver informationen på riktigt hittar 

till informationens källa och tar till sig befintlig information! 

I föreningscirkulären försöker vi upprepa lärarsidornas (Intranet) inloggningsuppgifter (8wD+7h4u) 

och det är mer än passande att dela dessa till ALLA funktionärer i den egna föreningen. Föreningen 

kan också skriva ut anvisningarna till de personer som ännu, av orsak eller annan, inte har tillgång 

till det ”världsomfattande nätverket” och eller e-post. Alla de anvisningar som här i dessa 

anvisningar hänvisas till finns på lärarsidorna. 

Först om sådant som är förknippat med föreningsverksamheten: 

ngående de till examen förberedande kurser – som inte arrangerade av en förening. Oftast 

har läraren som drar kursen, trots att kursen inte arrangeras i föreningens regi, en mindre 

eller större förankring i en på orten verkande navigationsförening underställd 

Navigationsförbundet, om inte annat så styr lärare sina elever till ett examenstillfälle (som han 

eller hon oftast själv är med och övervakar) och poängsätter sina egna elevers 

examensprestationer.  

Som ni vet så är det alltid en till Navigationsförbundet hörande medlemsförening som fungerar 

som examensarrangör! 

Det vore därmed önskvärt att man under kursens gång (i synnerhet skärgårdskursen) upplyser 

eleverna om en på orten verkande förening, dess existens och verksamhet och vilka förmåner 

föreningstillhörigheten medför. Förmånerna varierar naturligtvis från förening till förening, men 

alla föreningar har något att erbjuda sina medlemmar – får man hoppas. 
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Den som ansluter sig till en förening kan anhålla om ett diplom efter godkänd examen. Diplomet 

är väsentligt billigare än motsvarande intyg. Om föreningens stadgar det medger, kan 

kursdeltagaren också ansluta sig som s.k. studerande medlem redan under kursens gång. Man kan 

också uppskjuta sin anslutning till dess att man avklarat kustexamen och då bara anhålla om 

kustdiplomet, som ensamt bevisar den sökandes teoretiska kunskaper då hen söker det 

Internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt hos Traficom. Behörighetsbrevet borde 

ändå inte poängteras i allt för stor grad på kursen – alla har inte sökt sig till kursen för att skaffa sig 

ett behörighetsbrev. För någon räcker det med att man lär sig något nytt och medlemskapet i sin 

tur öppnar dörrarna för vidare teoretiska och praktiskt betonade kurser inom ramen för 

föreningsverksamheten. 

Ett medlemskap är en förutsättning för att kunna erhålla ett diplom. Diplomet söks alltid av den 

egna föreningen, som i sin tur gör diplombeställningen från förbundet! 

Man har kanske med åren glömt att examina (godkända sådan) är så gott som den enda kanalen 

för medlemsföreningarnas medlemsanskaffning. 

I fall att läraren inte innehar tillräckliga kunskaper om den ”egna” föreningen vore det önskvärt att 

bjuda in en sakkunnig person från den egna föreningen, för att berätta om föreningen och dess 

verksamhet. Alternativt kan FÖRENINGEN själv vara aktiv och erbjuda sig att komma och berätta 

om föreningen för kursdeltagarna. Normalt är en halvtimme mer än nog för detta och torde 

därmed inte stjäla allt för mycket av timresurserna. Föreningslivet är ju trots allt, om inte till och 

med en väsentlig del av båtlivet. 

Läraren beslutar ändå i slutändan om sin egen kurs (med beaktande av de instruktioner som 

institutet (arbetsgivaren) gett)! 

Före examen: 

an gör i god tid klart för sig hur många som deltar i den stundande examen och 

bekräftar kursdeltagarna om att de har reserverats en plats i examen. I detta 

sammanhang är samspelet mellan läraren och föreningen i nyckelroll, i synnerhet i de 

fall där läraren inte är den person som själv gör examensbeställningen. Man kunde som en 

självklarhet anse att alla de som deltagit i kursen har en garanterad plats i examen. Det finns 

många sätt hur anmälningarna till examina sköts. Huvudsaken är att kursdeltagarna i god tid får 

kännedom om att de har reserverats möjlighet att delta i en examen och var examen ordnas – rent 

fysiskt. Examensdatum har publicerats på förbundets nätsidor minst ett år i förväg (gäller april och 

december månads examina), så datumet borde åtminstone inte komma som en överraskning för 

arrangörerna. 

Examensbeställningen görs skriftligt och skall vara förbundet tillhanda senast 3 veckor före det i 

fråga varande examenstillfället! Det går bra att skicka examensbeställningen med e-post. Det finns 

beställningsblanketter på Intran! Beställningen görs av den person som av föreningen fått det till 

sin uppgift! Tilläggsbeställningar kan göras ännu efter detta men förbundet kan inte garantera att 

materialet hinner fram om tilläggsbeställningar görs ”i sista stund”. 

Till god sed hör att man i brev (och andra postförsändelser) anger avsändarens adressuppgifter! 
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Det är skäl att öppna försändelsen som kommit från förbundet och kontrollera att allting är med – 

själva examenskuvertet (det förseglade) får dock inte öppnas före examenstillfället. Om 

fingertoppskänslan ger vid handen att examenskuvertet omöjligtvis kan innehålla tillräcklig mängd 

examensblanketter bör man vara i kontakt med kontoret. Också de bifogade examenssjökorten 

kan ge indikationer om att försändelsen inte är i skick, Kontoret skickar vid behov flera 

examensblanketter och sjökort. 

Man läser Ordningsreglerna för navigationsexamen (delen; ”bör meddelas examensdeltagare”) för 

alla dem som tänker delta i examen. Ordningsreglerna bör framställas i god tid före examen och 

vid behov upprepas vid inledningen av examenstillfället – i synnerhet ifall det i examina deltar 

personer som inte ännu fått ta del av ordningsreglerna. 

Om en person med funktionsnedsättning, med rätt till personlig assistent, deltar i en kurs som 

förbereder till navigationsexamen, är han eller hon naturligtvis berättigad till att assistenten 

närvarar också vid examenstillfället.  

En elev kan ha en diagnostiserad skriv- och lässvårighet dvs. Dyslexi, som förutsätter 

specialarrangemang vid examen (och redan under kursens gång), t.ex. för förtydligande 

förklaringar av examensfrågorna eller till och med ges möjlighet till att ge muntliga svar. 

Dessa ovannämnda saker borde tas i beaktande på examensplatsen eller redan vid planering av 

examensplatsen, så att de övriga deltagarna inte störs av specialarrangemangen eller deras 

prestationer påverkas. Om specialarrangemangen/omständigheterna är det bra att också 

informera förbundet, redan före examen och inte först när examina returneras och en 

examensprestationen nuddar vid gränsen för godkännande. Många lärare/föreningar vill gärna 

höra om de erfarenheter som fåtts angående arrangemangen! 

 

Examenstillfället: 

et finns många olika men lika goda sätt att ”ta emot” dem som kommer till examentillfället. 

Då deltagarna kommer från en liten kurs känner läraren de närvarande och då vet man vem 

som är på plats och vem som fattas. I samband med en stor examen behövs det däremot lite mera 

logistik före examensstarten. 

Övervakningen av examenstillfället framgår ur ”Ordningsregler för navigationsexamen – för 

lärarna och övervakarna! Ordningsreglerna är det skäl att bekanta sig med i god tid redan före 

examenstillfället, så att allt är beaktat. 

Hur än examenstillfällets anmälningar och övriga praktiska arrangemang ordnats, på ett sätt som 

man funnit fungerande, bör man komma ihåg att för varje utdelad examensblankett debiteras en 

examensavgift på 15 €/examen till förbundet. Priset är det samma även om en deltagare lämnar 

tillbaka en tom blankett! Föreningen som arrangerar examenstillfället fastställer själv den avgift 

som uppbärs av examensdeltagarna och hur och när avgiften betalas. 

Föreningen betalar för alla diplom som beställs i samband med examen. För de beställda (och 

utfärdade) diplomen skickas en räkning (á 10 €/diplom) till föreningen. Diplomen skickas till 

föreningen till den adress som angetts på examenssammandragsblanketten. Föreningen sköter om 
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diplomutdelningen på det sätt som man finner lämpligast och sättet hur examensdeltagaren 

betalar för diplomen till föreningen. Det är naturligtvis föreningens sak att försäkra sig om att den 

som beställt ett diplom har anslutit sig till föreningen, före diplomet delas ut. 

Ett sådant förfarande, där man framför önskan om att diplomen skickas på förbundets försorg 

direkt till examensdeltagarn (i samband med examen), är inte ekonomiskt bärande för börbundet 

och därmed inte genomförbart! 

Om det till föreningens praxis hör att i samband med examen beställa examensintygen, ifyller 

föreningens representant intygsbeställningsblanketten. Intygen skickas då per postförskott till de 

adresser som angetts i beställningsblanketten, till ett pris av 35 €/intyg. I fall att man önskar att 

intygen skickas till föreningen, för att på föreningens försorg delas ut, bör man förstås delge 

processen till examensdeltagarna och till förbundet. De som beställt intygen betalar då intygen 

direkt till föreningen och förbundet debiterar i sin tur föreningen (á 25€/intyg) i enlighet med 

antalet levererade intyg. Priset (25€/intyg) är den samma om personen själv avhämtar intyget från 

förbundets kontor. 

Då examen har påbörjats fyller man i examensprotokollet som undertecknas av samtliga 

övervakare redan på examensplatsen. 

Då examensdeltagaren lämnar upp sin examensprestation, bör mottagaren kontrollera att alla 

väsentliga uppgifter har fyllts i examensblanketten och att anteckningarna går att läsa – fråga om 

du inte själv kan läsa vad som skrivits och begär om förtydligande. Granska också att deltagaren 

angett sitt namn på alla returnerade bilagor (konceptpapper och examenssjökortet mm.). Om 

examensblanketten ser mer eller mindre tom ut (bara svaren är synliga) och inget koncept 

överlämnas, fråga då efter ev. konceptet! 

 

Efter examina: 

fter att examen har hållits utför läraren (auktoriserad) bedömning och poängsättning av 

examina. Vid bedömningen skall man följa ”Ordningsreglerna för navigationsexamen – för 

lärarna och övervakarna”. Råd om hur man går tillväga med korrigeringsmarkeringarna finns i 

anvisningen; ”Hantering av examensblanketten efter examen”. Dessa anvisningar ingår i 

kvalitetshandboken. Var vänliga och följ anvisningarna! 

Efter att bedömningen är gjord, skickas examensprestationerna till förbundet med bifogade 

examenssammandrag, examensprotokoll (om det inte redan tidigare skickats till förbundet) samt 

allt oanvänt examensmaterial. Returneringen bör ske inom 7 arbetsdagar räknat från 

examensdatum. I fall situationen är den att returneringen inom given tidsram inte lyckas bör man 

utan dröjsmål vara i kontakt med kontoret och komma överens om en ny tidpunt för 

returneringen. 

Det är på FÖRENINGENS ansvar att examensresultaten delges examensdeltagarna, utan dröjsmål 

efter att bedömningen är gjord. Av vem och hur delgivningen görs, det beslutet gör föreningen. 

Hur man än gör, så skall man meddela examensdeltagarna om var och hur examensdeltagaren får 

reda på hur det gått i examen. Delgivning kan göras med ”referensnummer” på föreningens 
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nätsidor eller så att man ber deltagarna ringa till läraren/annan person vid en fastslagen tidpunkt 

eller på något annat sätt som man funnit vara bra. Alla fungerande sätt är bra men det är oskrivet 

klart att ”pantning” av examensresultaten eller att medvetet låta bli delgivningen inte är ett bra 

sätt eller ett godtagbart förfarande. Det ger en dålig bild av föreningen (och hela systemet) och 

motiverar inte till att ansluta sig till föreningen eller att hålla sitt medlemskap i kraft efter att ett 

eventuellt ”studerande medlemskap” gått till ända. 

De officiella resultaten delges föreningarna och lärarna (granskarna) möjligast fort efter 

examensnämndens möte.  

Föreningen bestämmer även då hur de officiella examensresultaten delges examensdeltagarna! 

Ibland drar Examensnämndens möten ut långt till eftermiddagen. Då överförs ev. ändringar till 

sammandragningslistorna först följande (var) dag. Först efter att listorna är genomgångna 

påbörjas postningen. ”Posti” ombesörjer för sin del att breven kommer fram... 

Strävan är att examensnämndens följande fastslagna mötesdatum efter examen (som bestäms på 

det föregående mötet) finns på lärarsidan. Utgångspunkten är dock att examensnämnden 

sammanträder ca en månad efter examensdagen. 

Förbundet beställer Diplomen från ett tryckeri och för det behövs en namnlista. Det görs allt för 

att granska alla eventuella felaktigheter i namnlistan, men trots noggranna granskningar kan 

någonting slinka igenom. Det kan hända att namnet är fel skrivet i sammandragningslistan eller så 

kan det hända något med tolkningen av det skrivna (från sammandragningslistan eller deltagarens 

egna anteckningar på examensblanketten). En tydlig handstil eller genom elektroniskt ifyllda 

sammandragningsblanketter hjälper till att minimera risken för feltolkningar. 

Föreningarna bör ta i beaktande att det tar tid att få diplomen färdigställda och skickade till 

föreningarna. Det är skäl att ta detta i beaktande då man fastställer datum för föreningens 

diplomutdelning. Det är minst sagt frustrerande att hålla en diplomutdelning utan att ha något att 

dela ut. 

 

De felaktiga diplomen byts naturligtvis ut. Felen uppdagas, beklagligtvis oftast först vid 

utdelningen eller när diplomen redan har blivit utdelade. 

 

Med examenshälsningar 
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