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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: 2 dager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

Alle kandidater må vise at de behersker mer enn en maskin. Gravemaskin bør være en av 

disse. 

Eksempel på oppgave: 

a) Oppgaven består i å grave grøft for overvann og sette ned O33. Grave grøft videre 
mot O30 ca. 10 meter. Igjenfyllings arbeider av grøft. Ref. vedlagte tegning GH016 og 
GH031. 

 

b) Videre består oppgaven i å bygge ferdig veitrau i vei 6100 Ca. P460 til P480. Ref. 
vedlagte tegning C002,D002 og F002. 

 

c) Som en del av dokumentasjonen skal det lages en masseberegning for forbruk av 
grøftesingelsingel pr. meter grøft. 

 

d) Før oppstart skal det leveres en planleggingsdel, den skal inneholde: 

• Beskrivelse av arbeidet som skal utføres. 

• Utarbeide en liste over hvilke materialer som skal benyttes, hvilke 

maskiner/utstyr som er nødvendig for å utføre jobben. 

• Hvilke type godkjenninger som det er behov for på en slik jobb. 

• Kandidaten skal tenke gjennom og liste opp hvilke arbeidsoppgaver som kan 

medføre risiko og hva som gjøres for å redusere risikoen. 

Planleggingen skal i utgangspunktet leveres digitalt, Når planleggingsdelen er levert 

og gjennomgått starter den praktiske delen. 

Etter prøven tar vi en evaluering av gjennomføringen. 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i følgende mål i læreplanen: 

Mål 1  Å kunne utføre graving og planering med gravemaskin. 

Mål 2  Helse, miljø og sikkerhet. Kunne vurdere arbeidet som skal utføres og gjøre 

evt. Tiltak for å kunne utføre jobben på en sikker måte. Kjenne til personlig 

verneutstyr og grøfteforskriften. 

Mål 3 Dokumentere eget arbeid i form av høydetaking og å regne ut fall. 



Mål 4 Montere kummer etter beskrivelser 

 

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ HMS 
✓ Faglig innsikt i planlegging og utførelse av oppgaven 
✓ Ressursbruk 
✓ Kommunikasjon og samarbeidsevne med de som er med (Hjelpemann) 
✓ Holdninger og ansvar 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

 

- Følger HMS-krav og 
har forståelse for 
viktigheten av 
sikkerhet 

- Har en god plan og 
takler uforutsette ting 

- God og økonomisk 
ressursutnyttelse  
 

- Kommuniserer og 
samarbeider svært 
godt. 

- God dokumentasjon 
og helhetsforståelse 
av oppgaven 
 

- Er ansvarlig og utviser 
svært gode 
holdninger i faget. 
 
 

 

- Utfører oppgaven iht 

kravene til HMS 

-  

- Gjennomfører etter plan 

 

 

- Har kontroll på ressursbruk 

 

- Samarbeider bra med 

kolleger og andre 

 

- Kan redegjøre for evt. Feil og 

mangler ved utførelsen 

/dokumentasjonen 

 

- Forstår sitt ansvar og har 

gode holdninger til faget 

 

- Følger ikke kravene til 
HMS og viser liten 
forståelse for sikkerhet 

- Planeggingen er dårlig 
og blir ikke fulgt; 
 

- Har ikke kontroll på 
ressursbruk; 

- Svak på 
kommunikasjon og 
samarbeid;  
 

- Grove feil, ingen eller 
liten forståelse for det 
som er galt  

- Vesentlige mangler og 
lite dokumentasjon; 

- Forstår ikke ansvaret 
som følger med faget 
 

 

Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

SETT X 



Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Kandidaten skal dokumentere sin prøve og vurdere eget arbeid. Dette kan 

være stikkord: 

 

 

 

Dokumentasjonsdel: 

Egenvurdering og refleksjon 

 

Hva er du fornøyd med? 

Gikk gjennomføringen som planlagt? 

Hvis ikke: Hva gikk galt og hvorfor? 

Er det noe du ville gjort annerledes hvis du hadde hatt muligheten? 

 (Kan ev lages på eget ark) 

 

 

 


