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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: fagprøven skal normalt gjennomføres 

innenfor en tidsramme av 5 virkedager. Disse skal normalt være sammenhengende. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

Alle hjelpemidler kan benyttes. Planlegging skal sendes prøvenemnda på epost og skrives ut 

og leveres. 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

4) Sett inn kriterier og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

• Fremdriftsplan/tidsplan og tidsbruk 

• HMS, herunder bruk av verneutstyr 

• Valg og bruk av utstyr og materialer 

• Forståelse av lovverk/normer 

• God fagkunnskap og forståelse for faget 

• Praktiske ferdigheter 

• Ryddighet og orden 

• Dokumentasjon og refleksjon over eget arbeid 

• Kommunisere om faglige løsninger og utfordringer 
 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Planleggingsdelen er god og 

stemmer med utført arbeid og 

tidsplan;  

Har plan og framdriftsplan for 

arbeidet og følger i stor grad 

denne;  

Har ikke levert plan for 

arbeidet og klarer ikke å 

planlegge tid; 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


God praktisk og teoretisk 

kjennskap til HMS; 

Velger korrekt utstyr, meget 

godt materialvalg;  

Svært god forståelse for alle 

deler av faget, godt håndlag; 

arbeidet er utført i henhold til 

toleranseklasse vist på tegning; 

Fører sjekklister og har all 

dokumentasjon i orden;  

Ryddig og systematisk i alle 

deler av arbeidet; 

Viser faglig innsikt og evne til 

refleksjon, ser utfordringer og 

kommuniserer ulike løsninger; 

 

Følger kravene til HMS; 

Ok valg av utstyr og 

materialer;  

Har håndlag og utfører 

arbeidet med mindre avvik; 

forstår og følger tegninger, 

setter ut høyder og kan 

aksesystemet nivellering; 

 

Dokumenterer det 

nødvendige, men kan være 

noe usystematisk; 

 

Har akseptabel faglig innsikt, 

 

Liten forståelse for HMS; 

Liten forståelse for valg av 

utstyr og materialer; 

Dårlig håndlag, store avvik fra 

oppgitt toleranseklasse, 

manglende tegningsforståelse, 

problemer med å sette ut 

høyder og med aksesystemet 

og nivellering; 

 

Mangelfull dokumentasjon, 

uryddig og usystematisk; 

 

Liten faglig innsikt og klarer 

ikke å vurdere eget arbeid. 

 

6)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 



 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 


