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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

 Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

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

svenneprover/ 

(Kan ev lages på eget ark) 

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

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

4) Vurderingskriterier ved avleggelse av praktisk svenneprøve i feierfaget: 

Dette er vurderingskriterier som sensor vil legge til grunn for vurdering av din gjennomføring av den 

praktiske delen av svenneprøven. 

Alle oppgaver vil bli vurdert ut i fra følgende kriterier: 

• Meget godt bestått gis dersom kandidaten presterer en meget tilfredsstillende grad av 
måloppnåelse i faget. 

• Bestått gis dersom kandidaten presterer en tilfredsstillende eller middels grad av 
måloppnåelse i faget. 

• Ikke bestått gis dersom kandidaten presterer en meget svak eller ingen grad av 
måloppnåelse i faget. 

 

 

 

Vurderingskriterier: 

Vurdering av Tid: 

Tidsbruken av alle arbeidsoppgaver utført under svenneprøven vil bli vurdert.  

Eksempler:  

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


Gjennomføres arbeidsoppgavene innenfor den tidsramme som kandidaten har satt av til oppgaven? 

Er det satt av nok tid til å gjennomføre arbeidsoppgaven? Har kandidaten satt av for mye tid til en 

oppgave?  

Vurdering av HMS: 

Helse, Miljø og Sikkerhet ved alle arbeidssoppgaver utført under svenneprøven vil bli vurdert. 

Eksempler: Bruker kandidaten riktig verneutstyr i forhold til arbeidsoppgave? Vurderer kandidaten 

HMS fortløpende i sitt arbeid? HMS gjelder kontinuerlig og omfatter alt fra kjøring med bil til uttak 

av sot.  

• Meget godt bestått:  

Benyttet verneutstyr på en utmerket og riktig måte. Sikrer seg selv og omgivelsene på en 

meget god, rasjonell og trygg måte. 

• Bestått: 

Benytter verneutstyr på riktig måte. Sikrer seg selv og omgivelsene på en god måte slik at 

uønskede hendelser ikke oppstår. 

• Ikke bestått:  

Benytter ikke verneutstyr på riktig måte, Sikrer ikke seg selv og omgivelsene på riktig måte. 

Uønskede hendelser kan inntreffe. Utsetter seg selv eller andre for fare. 

Vurdering av Kundebehandling: 

Eksempler: Hvordan kommuniserer kandidaten med kunden? Hvordan behandler kandidaten andres 

eiendom? Hvordan omtales kunden når denne ikke er tilstede? 

• Bestått meget godt:  

Kommuniserer med bruker på en utmerket måte. Opptrer ryddig, har fin fremferd, er 

lyttende og formidler på en utmerket måte både muntlig og med kroppsspråk. 

• Bestått:  

Kommuniserer med bruker på en god måte, har en god fremferd, opptrer ryddig, lytter, og 

formidler informasjonen på en god måte. 

• Ikke bestått:  

Kommuniserer med bruker på en dårlig måte. Formidler og opptrer på en dårlig måte. Har 

problemer med å informere forståelig og er lite lyttende. Opptrer ufint ovenfor kunde. 

Vurdering av Plan: 

Eksempler: Er planen oversiktlig og ryddig? Inneholder planen alle arbeidsoppgaver som oppgaven 

tilsier? Inneholder planen arbeidsbeskrivelser? Er arbeidsoppgavene planlagt utført i fornuftig 

rekkefølge?  

 

 

• Bestått meget godt: 

Har laget en utmerket, ryddig og oversiktlig plan. Tidsperspektivet er meget fornuftig. Har 

fått med alt av verktøy, materiell, faglitteratur som det er behov for til gjennomføringen. Har 

beskrevet alt av verneutstyr som må til for gjennomføring på en utmerket måte. Leverte 

planen innenfor tidsrammen. 

• Bestått:  



Har utarbeidet er god og oversiktlig plan med bra tidsperspektiv.  Planen inneholder det mest 

vesentlige av verktøy, materialer, faglitteratur og verneutstyr for å gjennomføre oppgaven. 

Planen leveres innenfor tidsfristen som er satt. 

• Ikke bestått:  

Planen er uryddig og uoversiktlig. Tidsperspektivet er urasjonelt i forhold til oppgaven. Det 

mangler vesentlige deler av verktøy, materiell, faglitteratur og verneutstyr for å gjennomføre 

oppgaven. Mangler plan for flere arbeidsoppgaver.  

Vurdering av Verktøytilvirkning: 

Eksempler: Har kandidaten lagd det verktøy det blir bedt om i oppgaven? Er verktøyet 

funksjonsdyktig?  

• Meget godt bestått:  

Verktøyet er utført på en utmerket måte. Verktøyet er meget funksjonelt med flott utseende. 

Har utført det som oppgaven tilsier på en utmerket måte. Arbeider rasjonelt og systematisk. 

• Bestått:  

Verktøyet er utført på en god måte, verktøyet er funksjonelt og etter oppgaven. Arbeider 

rasjonelt og systematisk. 

• Ikke bestått:  

Verktøyet er dårlig utført, er ikke funksjonelt og har svakheter. Arbeider urasjonelt. Mangler 

verktøy i henhold til bestilling. 

Vurdering av Feiing av skorstein: 

Eksempler: Konstaterer at luker og spjeld er lukket? Kontrollerer oppdrift under feiing? Har kontroll 

på verktøy under feiing? Fjerner sot etter feiing? Informasjon til huseier? Utføres feiing med minst 

mulig ulempe for eier? 

• Bestått meget godt:  

Feier med et utmerket resultat, benytter riktig feieutstyr på en korrekt og utmerket måte. 

Feier med minst mulig ulempe for bruker og har en fremragende kommunikasjon og 

fremferd. Arbeider rasjonelt og systematisk. 

• Bestått:  

Feier med godt resultat, benytter riktig feieutstyr og feier på en god måte. Feier med minst 

mulig ulempe for bruker og har en god kommunikasjon og fremferd. Arbeider rasjonelt og 

systematisk. 

• Ikke bestått: 

Feier med dårlig resultat, benytter ikke feieutstyret korrekt, bruker feil verktøy til de 

forskjellige oppgavene, feier ikke på korrekt måte. Har en dårlig kommunikasjon og fremferd. 

Arbeider urasjonelt. Påfører kunden unødig ekstraarbeid i forbindelse med feiing (vask, 

rydding m.v.). 

 

Vurdering av feiing av ildsted: 

Eksempler: Kontrolleres fyringsanlegget før feiing? Er røykgangen i anlegget kjent? Er tiltak for å 

unngå sotskade iverksatt? Benyttes ”riktig” verktøy? Blir det ryddet? Informasjon til huseier? Utføres 

feiing med minst mulig ulempe for eier? 

• Bestått meget godt:  



Feier med et utmerket resultat, benytter riktig feieutstyr på en korrekt og utmerket måte. 

Feier med minst mulig ulempe for bruker og har en fremragende kommunikasjon og 

fremferd. Arbeider rasjonelt og systematisk. 

• Bestått:  

Feier med godt resultat, benytter riktig feieutstyr og feier på en god måte. Feier med minst 

mulig ulempe for bruker og har en god kommunikasjon og fremferd. Arbeider rasjonelt og 

systematisk. 

• Ikke bestått: 

Feier med dårlig resultat, benytter ikke feieutstyret korrekt, feier ikke på korrekt måte. Har 

en dårlig kommunikasjon og fremferd. Arbeider urasjonelt. Påfører eier unødig ekstraarbeid i 

forbindelse med feiing (vask, rydding m.v.). 

Vurdering av Forebyggende brannvern: 

Eksempler: Blir det arbeidet systematisk? Er informasjonen ”riktig” i forhold til regelverk? Er rapport i 

henhold til forvaltningslov og forskrift om brannforebygging? 

• Bestått meget godt: 

Utfører tilsyn på en utmerket måte. Har en meget god kommunikasjon og fremferd. Arbeider 

rasjonelt og systematisk. Avdekker alle avvik og anmerkninger på en utmerket måte. 

Utarbeider en meget god og oversiktlig rapport på en korrekt måte etter forskriftene og alle 

avvik og anmerkninger er korrekt beskrevet. 

• Bestått: 

Utfører tilsyn på en god måte. Har en god kommunikasjon og fremferd. Arbeider rasjonelt og 

systematisk. Avdekker alle graverende avvik på en god måte og avdekker nesten samtlige 

andre avvik og anmerkninger. Utarbeider en god og oversiktlig rapport etter forskriftene, og 

beskriver avvik og anmerkninger på en god måte.  

• Ikke bestått: 

Utfører tilsyn på en dårlig måte. Har dårlig kommunikasjon og fremferd. Arbeider urasjonelt 

og usystematisk. Avdekker ikke graverende avvik, samt avdekker avvik og anmerkninger på 

feilaktig måte. Utarbeider en dårlig rapport som er lite sporbar og er dårlig eller feilaktig 

beskrevet med hensyn til avvik og anmerkninger. 

Vurdering miljømessige konsekvenser og anbefalte tiltak basert på dette. 

1. Vurdering av praktisk bruk av ildsted og informasjon om miljømessige konsekvenser ved 
feilaktig bruk. 

 
Eksempler: Kan kandidaten vise i praksis hvordan ildstedet fungerer og brukes.  Informasjon til 

huseier? 

• Bestått meget godt: 

Viser i praksis hvordan ildstedet fungerer og brukes på en utmerket måte. Informerer om de 

miljømessige konsekvensene på en utmerket måte. Utviser en meget god forståelse av 

skorstein, ildsted og ventilasjon. Utarbeider en utmerket tiltaksplan på fyringsanlegget. Har 

en utmerket kommunikasjon og fremferd. 

• Bestått: 

Viser i praksis hvordan ildstedet fungerer og brukes på en god måte. Informerer om de 

miljømessige konsekvensene på en god måte. Utviser en god forståelse av skorstein, ildsted 



og ventilasjon. Utarbeider en god tiltaksplan på fyringsanlegget. Har en god kommunikasjon 

og fremferd. 

• Ikke bestått: 

Mangelfull måte å vise hvordan i praksis ildstedet fungerer og brukes. Mangelfull 

informasjon om de miljømessige konsekvensene.  Utarbeider en mangelfull tiltaksplan på 

fyringsanlegget. Har problemer med forståelsen av skorstein, ildsted og ventilasjon. Har en 

dårlig kommunikasjon og fremferd. 

Vurdering av egenvurdering og dokumentasjon av eget arbeid: 

Eksempler: Ble planen fulgt? Ble noe endret? Kunne noe vært gjort annerledes? Er alle 

arbeidsoppgaver dokumentert og kommentert? Fremstilling av dokumentasjonen?   

• Bestått meget godt: 

Kandidaten har utarbeidet en meget god og oversiktlig dokumentasjon og egenvurdering.  

Alle elementer er beskrevet på en utmerket måte. Kandidaten har meget god selvinnsikt og 

læreevne. 

• Bestått: 

Kandidaten har utarbeidet en god og oversiktlig dokumentasjon og egenvurdering.  De fleste 

elementer er beskrevet på en grei måte. Kandidaten har god selvinnsikt. 

• Ikke bestått: 

Kandidaten har utarbeidet en dårlig dokumentasjon og egenvurdering.  Det mangler flere 

elementer og kandidaten har dårlig vurderingsevne. Kandidaten viser liten selvinnsikt og liten 

læreevne. 

 

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 

     

 

 

 

 


