
 

 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag- Svenne- Kompetanseprøve - isolatørfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost :  

 

http://www.vtfk.no/


 

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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Handling         Dato 
Kandidatens 
sign. 

Prøvendemd 
sign. 

Innkalling foretatt             

Gjenomgang med kandidaten før oppstart 
som følger:       

Kandidaten går igjenom papirer for prøven       

I samarbeid med nemda           

kandidaten har forstått oppgaven med alle        

nødvendige forhold             

Fagprøven starter             

Inspeksjon nr. 1, sjekk av isolasjon, HMS        

samt ryddighet på arbeidsplassen         

Inspeksjon nr. 2. Sjekk av alle oppslag til 
mantlingen       

helhetsvurdering av arbeidet           

Gjenomgang av mantlingen fastsetting av 
poeng       

Sluttsamtale med kandidaten og nemda hvor 
kandidaten        

dokumenterte arbeidet fysisk og skriftlig 
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 

 

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


4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• HMS, regelverk og krav 

• Evne til å planlegge 

• Fagkunnskap 

• Forholdet mellom planlegging og gjennomføring, forståelse og refleksjon 

• Evne til problemløsning 

• Dokumentasjon, systematikk, orden og ryddighet 

• Kommunikasjon 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Meget godt bestått Bestått Ikke bestått 

Kandidaten har et meget godt 

fokus på og god forståelse for 

HMS.  

Kandidaten har fokus på HMS, 

men enkelte mangler kan 

påvises.  

Kandidaten har dårlig 

kjennskap til HMS.  

Kandidaten viser at han/ hun 

er meget godt kjent med 

fagets og bedriftens regelverk, 

og jobber konsekvent etter 

dette. 

Kandidaten viser at han/ hun 

er kjent med fagets og 

bedriftens regelverk, og jobber 

etter dette.   

Kandidaten viser manglende 

kunnskap om bedriftens 

regelverk og krav til utførelse. 

Kandidaten viser meget god 

fagforståelse. 

Kandidaten viser god 

fagforståelse, men kan ha 

noen avvik. 

Kandidaten har dårlig 

fagforståelse. Slurv. 

Likegyldighet 

Kandidaten har meget god 

bruk av terminologi/ begreper 

innen faget. 

Kandidaten har en god bruk av 

begreper/ terminologi på de 

viktigste områdene. 

Kandidaten bruker ikke/ har 

ikke forståelse for fagets 

terminologi/ begreper. 

Kandidaten har en meget god 

planleggingsevne 

Kandidaten viser en god 

planleggingsevne, men har 

enkelte små avvik fra planen. 

Kandidaten viser manglende 

planleggingsevne.  

Kandidaten har en meget god 

egenvurdering. Det vises 

meget god forståelse for eget 

utført arbeid. 

Kandidaten har en god 

egenvurdering. Det vises god 

forståelse for utført arbeid.  

Kandidaten har mangelfull 

egenvurdering. Ser ikke sine 

egne feil/ begrensninger 

Kandidaten er  selvstendig, 

gjennomgående systematisk 

og har meget god orden 

Kandidaten jobber stort sett 

selvstendig og har en 

tilfredsstillende orden. 

Kandidaten er uselvstendig og 

har ikke tilfredsstillende orden 

og systematikk. 

 

 



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 

     

 

 

 

 

Forslag til brev til kandidaten: 

 



Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

