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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

2,5 timer 33 timer 2 timer 

 

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

svenneprover/ 

Kandidaten må ha alt av nødvendig dokumentasjon med seg når prøven starter, f.eks. datablader, 

internkontrollsystemer, forskifter og annet. 

Tidsplan som inneholder følgende elementer skal leveres prøvenemnda etter 2,5 timer: 

• Framdriftsplan. 

• Valg av materialer,verktøy og utstyr. 

• Materialbeskrivelser. (tegninger,databl etc). 

• Materialliste etter egne beregninger. 

Prøvenemda observerer forbehandlingsdelen og dokumenterer denne.  

Påføringsdelen kontrolleres og observeres under arbeidets gang.  

 

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): 

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

• Faglig dyktighet      

• Valg og bruk av materialer og verktøy                                            

• Evne til å planlegge 

• Ressursbruk 

• Krav til måloppnåelse (salgbart produkt) 

• Refleksjon og dokumentasjon 

 

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


Oppgave med mål i 

lærepIan 

Kompetansenivå Vurderingskriterier 

HMS 

Forbehandling 

Påføring 

Ressursbruk 

 

Refleksjon og 

dokumentasjon 
 

Høy kompetanse 

Meget godt bestått 

Meget god fokus på og 
forståelse for HMS. Aktiv bruk 
av Prod/HMS datablader. 
Kandidaten vet hvorfor det er 
viktig. 

Kunne velge relevante 

forbehandlingsmetoder ut i fra 
krav/beskaffenhet. Utføre tester. 
Bruke/justere sprøyteutstyr 
selvstendig. Oppnå resultater 

som utmerker seg mht 
tykkelser/finish 

Meget god fagforståelse. Bruker 

fagterminologien aktivt 

 

Svært god kontroll og forståelse 

for ressursbruk og økonomi; 

 

Meget god evne til faglig 

refleksjon og solid 

dokumentasjon; 

Middels kompetanse 

Bestått 

Fokus på HMS. Enkelte mangler 

kan påvises 
 

Kjenne til relevante 

forbehandlingsmetoder; Kunne 

utføre vask/avfetting. 

Kjennskap til andre 
metoder/tester. Kjenne gjeldende 
krav til blåserensing og relevante 
standarder. Utføre blåserensing 
iht spesifikasjoner. 
 

Bruke verkstedets utstyr og 
oppnå resultat som møter valgte 
spesifikasjoner. 
 

Normal 

fagforståelse/begrepsbruk. 

 

Kontroll på ressursbruk  



 

God faglig refleksjon tilstrekkelig 

dokumentasjon; 

Lav kompetanse 

Ikke bestått 

Slurver med HMS. 
 

Ingen eller liten kjennskap eller 
interesse for rengjøring eller 
forbehandling. Klarer ikke å 
blåserense til oppsatte krav. 

Liten kjennskap til utstyrets 
bruk/begrensning. 
 

Oppnår ikke spesifisert resultat 
mht tykkelser eller finish. 

 

Dårlig fagforståelse 

 

Dårlig ressursutnyttelse og 

manglende forståelse for at dette 

er viktig; 

 

Liten eller ingen evne til faglig 

refleksjon; svak dokumentasjon; 

 

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 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 


