
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fag- /kompetanseprøve i malerfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost:  

 

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

http://www.vtfk.no/


1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: innenfor 6 virkedager 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Eksempel på oppgave – en beskrivelse av innhold (hentet fra MLF):  
 

Planlegging  
Denne delen av prøven skal vurderes før praktisk gjennomføring, kandidaten skal fremlegge 
arbeidsbeskrivelse, fremdriftsplan, materialliste og verktøyliste ved oppstart. Prøvenemnda 
skal kunne stille spørsmål i forbindelse med dokumentasjonen, spesielt for å finne 
begrunnelse i materialvalg og utførelse i forhold til HMS. Produktdatablad skal være 
tilgjengelig.  
   

Gjennomføring av praktisk prøve 
 

✓ Dør: underarbeid, maling/finish, utsparing 
✓ Tak: Underarbeid tak, malte flater, finish tak 
✓ Vegger: Underarbeid vegg, malte flater og finish vegg 
✓ Listverk: Underarbeid listverk, malte flater, finish listverk, utsparing 
✓ Gulvarbeid: Underarbeid, tettskjæring (margin 1 mm), sveising/skjøter, oppkant 

(innvendig og utvendig hjørne) og sluk, utmåling, ferdig overflate. 

 
Egenvurdering 
Kandidatens egenvurdering av prøven 
Evne til egenvurdering og faglig refleksjon – skriftlig og muntlig; begrunnelse for valg – 

skriftlig og muntlig, progresjon – utvikling, HMS 

Dokumentasjon 
Gjennomførte HMS-tiltak underveis; Dokumentasjon av eventuelle avvik i forhold til 

fremdriftsplan; - RUH-rapportering; Fremgangsmåte; Tekniske løsninger; Vedlikehold av 

verktøy og utstyr; Metoder, bilder og annen 

dokumentasjon som er relevant for oppgaven 

 

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 for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

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


Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) for 

fag- /svenneprøve og kompetanseprøven. 

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

prøvenemnda vil legge vekt på:  

- Faglig dyktighet      
- Valg og bruk av materialer og verktøy                                            
- Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
- Ressursbruk, herunder bruk av tid 
- Krav til måloppnåelse (salgbart produkt) 
- Ordenssans  
- Selvstendighet 
- Samarbeidsevne 
- Refleksjon og dokumentasjon 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Maler- og gulvarbeider utført 

med meget høy kvalitet. 

Meget god utsparing og 

dekkevne, ingen porer eller 

grater, flater er slette og uten 

bobler. Sluk og sveis er tett og 

pent; 

Bevisst valg og bruk av 

materialer og verktøy; 

Stor grad av kunnskap og 

bevissthet i forhold til HMS: 

Forstår sammenhengen 

mellom ressursbruk, tidsbruk 

og økonomi og jobber utfra 

dette;  

Produktet holder høy kvalitet; 

Kandidaten viser svært god 

ordenssans og jobber 

selvstendig; 

Samarbeider svært godt med 

kunder, kolleger og andre 

samarbeidspartnere 

Er reflektert og god til å se og 

beskrive kvalitet i eget arbeid; 

Gjennomgående godt 

håndverk på maling og gulv. 

God utsparing, dekkevne, 

ingen porer eller grater, flater 

er slette og uten bobler. Sluk 

og sveis er funksjonelt 

 

Følger vanlig standard i forhold 

til valg og bruk av materialer 

og verktøy 

Kjenner og forholder seg 

korrekt til HMS;  

Tar hensyn til ressursbruk og 

er ferdig til tida. 

 

Produktet faktureres med 

avtalt pris. 

 

Generelt pent og ryddig; 

jobber i stor grad selvstendig; 

 

Samarbeider bra med kolleger 

og samarbeidspartnere 

Kan forklare kvaliteten i eget 

arbeid og har en 

Dårlig utsparing, underlag 

dårlig slipt, porer, striper i 

sparkel. Maling dekker ikke. 

Bobler på gulv eller tapet. 

Behersker ikke gulv i våtrom; 

 

Generelt liten forståelse for 

valg og bruk av materialer og 

verktøy; 

Slurver med HMS  og har liten 

bevissthet rundt temaet; 

Lite bevisst sammenhengen 

mellom ressursbruk/tid og 

økonomi. 

 

Produktet er ikke salgbart; 

 

Har dårlig orden og er 

uselvstendig både i 

planlegging og utførelse av 

arbeidet 

 

Samarbeider dårlig med andre 

aktører; 

 

Har liten eller ingen evne til å 

se kvaliteten på sitt eget 



har all nødvendig 

dokumentasjon tilgjengelig. 

tilfredsstillende 

dokumentasjon av arbeidet; 

arbeid og har en mangelfull 

dokumentasjon. 

 

 

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 

 

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til brev til kandidaten: 



 

Navn 

Adresse 

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

 

Vedrørende praktisk prøve i malerfaget 
 

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

