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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

1 dag 1 dag 1 dag 

 

2) Oppgaven –innhold og omfang:  

Fagprøven skal planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes av kandidaten selv. 

Planlegginga skal inneholde følgende: 

1. Hva trenger du av maskiner, verktøy, materiell og annet utstyr? 

2. Hva trenger du av verneutstyr og/ eller annet sikringsutstyr for sikker produksjon? 

3. Framdriftsplan 

4. Avviksskjema 

5. Egenvurderingsskjema 

Du får oppgaven på eget ark. 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål: 

Læreplan i brønn- og borefaget Vg3 / opplæring i bedrift (BRO3-01) (udir.no)                           

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

• HMS, forskrifter og regelverk 
o Redegjør for sikker rigging & transport/ boring m/ høytrykk/beskyttelse av 

person/ytre miljø, bruk av SJAskjema i praksis,fungerende verne- og 
sikkerhetstiltak 

• Planleggingsevne 
o Begrunn valg av utstyr og metode. Mengde medgått material, eks meter 

borstål,vann, drivstoff,sement ol. 

• Faglig kunnskap og forståelse 
o Beskriv generelle tekniske- og faglige forhold av betydning for utførelse av 

det gitte oppdrag 

• Evne problemløsning  
o Redegjør for mulige tiltak dersom avvik oppstår i planlegging og utførelse. 

Håndtering av avvik- og endringsmeldinger. 

• Dokumentasjon & systematikk 
o Redegjør for bruk av produktdatablad og annen relevant sluttdokumetasajon 

ved overtakelse, både privatmarked og i det profejsonelle. 

• Selvstendighet og tidsbruk 

https://www.udir.no/kl06/BRO3-01


o Redegjør for egen medgått tid i forhold til det gitte oppdrag  

• Samarbeid og kommunikasjon 
o Redegjør for samarbeid og kommunikasjon med øvrige som dette oppdrag 

betinger i forhold til planlagt resultat og sikker drift.  
 

Vurderingskriterier Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Kandidaten har fulgt 
alle regler for HMS og 
har god kjennskap til 
sikkerhetsforskrifter 
og regelverk; 

Kandidaten har i det 
vesentlige fulgt alle 
regler for HMS; Ingen 
brudd på 
sikkerhetsforskrifter 
eller andre vesentlige 
mangler. 

Kandidaten har ikke 

fulgt regler for HMS 

og viser liten 

forståelse for HMS 

generelt. 

Planlegging 

 

Har en svært god og 
strukturert plan og 
begrunner sine valg; 
har god kjennskap til 
yrkesspesifikasjoner 

Har en funksjonell 
plan og begrunner 
flere valg; har 
kunnskap om 
yrkesspesifikasjoner 

Har en lite strukturert 
plan for arbeidet og 
liten kunnskap om 
yrkesspesifikasjoner 

Faglig kunnskap og 

forståelse 

 

Meget god faglig 
kunnskap og 
forståelse;  viser 
meget gode 
ferdigheter og kan 
anvende fagteori på 
en trygg måte. 

God fagkunnskap og 
god forståelse; 
Kvaliteten på arbeidet 
er bra; anvender 
fagteori. 

Mangelfull 
fagkunnskap og 
fagforståelse; 
varierende kvalitet på 
arbeidet; anvender i 
liten grad teori. 

Evne til 

problemløsning og 

refleksjon  

Er svært 
løsningsorientert og 
reflekterer godt over 
egne valg og eget 
arbeid. 

Ser alternative 
løsninger og viser 
evne til å reflekterer 
over kvaliteten på 
arbeidet. 

Er lite 
løsningsorientert og er 
ikke i stand til å 
reflektere over egne 
valg og kvaliteten på 
eget arbeid. 

Dokumentasjon 

 

Alle deler av arbeidet 
og oppgaven er meget 
godt dokumentert; 
meget god og 
oversiktlig struktur. 

Godt dokumentert; 
oversiktlig og med god 
struktur. 

Mangelfull 
dokumentasjon av 
flere deler av 
arbeidet; mangelfull 
struktur. 

Selvstendighet og 

tidsbruk 

Arbeider svært 
selvstendig og 
gjennomfører 
innenfor tidsrammen. 

Er selvstendig og 
gjennomfører 
innenfor tidsrammen. 

Klarer ikke å arbeide 
selvstendig, avviker 
fra planen. 

Kommunikasjon og 

samarbeid 

Kommuniserer og 
samarbeider svært 
godt. 

Behersker nødvendig 
kommuniksjon og 
samarbeid. 

Kommuniserer og 
samarbeider dårlig og 
utgjør derfor en 
sikkerhetsrisiko 

 

 



5)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 
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