TENTAMEN
INTYG
Alla som genomför de tre stegen i utbildningen och har minst 90%
närvaro erhåller ett utbildningsintyg som påvisar genomförd utbildning.
LICENS
För att erhålla licens krävs det, förutom minst 90% närvaro, att man
klarar samtliga teoretiska och praktiska kunskapstest. Syftet med testen
är att kvalitetssäkra värdet av vår licens genom att stämma av att relevant praktisk och teoretisk kunskapsnivå föreligger.
Testet ligger även till grund för den internationella EHFA-licensen och
CYQ-godkännandet.
TENTAMEN - struktur
BLOCK 1
• Instuderingsfrågor
BLOCK 2
• Praktisk kunskapskontroll
BLOCK 3
• Teoretisk tentamen görs online hemifrån efter avslutad kurs
• Praktisk tentamen på plats i utbildningslokalen sista kursdagen

TEORETISK TENTAMEN
Den teoretiska tentan kommer att genomföras online hemifrån. Du får
en inloggning till tentan som är giltig i två veckor och du gör tentan då
det passar dig. För att erhålla betyget godkänt krävs 75% rätta svar.
Provet består av flervalsfrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.
Provet kan göras om hur många gånger som helst helt utan kostnad.
Vår ambition och målsättning är att du som elev ska klara din tentamen
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PRAKTISK TENTAMEN
Den praktiska tentamensdelen kommer att genomföras på plats i
utbildningslokalen. I de praktiska momenten får du planera och
genomföra ett träningspass efter givna ramar där en annan elev
kom-mer att agera som din kund. Här kommer examinatorn att göra
en samlad bedömning av din insats och ge betyget ”Godkänt” eller
”Icke godkänt”. Kriterier vi bland annat kommer att bedöma är:
• Övningsval
• Övningsordning
• Förmåga att korrigera teknik och passa
• Nivåanpassning – under/övertränar
• Kommunikation
RIKTLINJER OMTENTAMEN
TEORI
• Den teoretiska tentamen har du möjlighet att kostnadsfritt göra om
• Erbjudandet om fri omtenta gäller i två år efter avslutad kurs

PRAKTIK
efter givna tids- & riktlinjer.
• Erbjudandet gäller i två år efter avslutad kurs.
• Du har möjlighet att kostnadsfritt genomföra en praktisk tentamen.
Förutsättningarn som gäller är att du genomför detta i samband med
ett annat utbildningstillfälle alternativt vid en av våra fyra uppsamlingsdagar per år.
• Väljer du att genomföra det praktiska testet vid annat tillfälle än ovan
beskrivet, tillkommer en administrativ kostnad samt en
lärarkostnad som uppgår till 850 SEK exkl moms per
tentamenstillfälle. Samma sak gäller vid omprov.
• I vissa fall kan omproven som beskrivs ovan genomföras på annan
ort än utbildningsorten om det sammanfaller med våra utbildares
placeringsort. Vid dessa fall – kontakta utbildningskoordinator för
support Petra Fasth – petra.fasth@eleiko.com
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