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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: svenneprøven skal gjennomføres innenfor 

en tidsramme av 5 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Hjelpemidler som er brukt under opplæringen kan benyttes også under prøven. Det skal ikke være 

uvedkommende til stede på prøvestedet. Prøvenemnda er til stede ved oppstart og avslutning og 

fører tilsyn etter behov. Da nemndas tidspunkt for inspeksjoner kan variere, er det viktig at 

kandidaten er til stede i vanlig arbeidstid. Må du forlate prøvestedet en kortere periode, så gi 

beskjed. 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Planlegging: 

Det skal lages en skriftlig plan for arbeidet som skal utføres. Denne skal inneholde blant annet en 

framdriftsplan og beskrivelse av nødvendige sikringstiltak. Du skal gjøre rede for valg av materialer 

og løsninger på bakgrunn av oppgaven. Du skal lage et oppsett på bestillingsliste på de materialer 

som skal brukes og oppsett på verktøy du skal benytte. 

Oppgaven gjennomføres som planlagt. 

Dokumentasjon/egenvurdering: 

Det skal lages en skriftlig oppsummering av arbeidet. Denne skal bl.a. inneholde din egen vurdering 

av gjennomføringen og hvordan framdriftsplanen er fulgt. Dersom det er avvik, skal disse gjøres rede 

for. Pek på det du er fornøyd med og evt. forhold du er mindre fornøyd med eller ville gjort 

annerledes. Husk å begrunne. Legg ved sjekklister ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

• Planlegging av arbeidet: framdrift og arbeidsrekkefølge 

• Materialmengde og verktøyliste  

• Informasjonsinnhenting: bruk av oppslagsverk/ tegninger/ beskrivelser/dokumentasjon  

• Valg og bruk av: utstyr, verktøy og materialer  

• Selvstendighet  

• Håndverksmessig utførelse og nøyaktighet  

• Utførelse med tanke på HMS på prøvestedet  

• Forståelse for det utførte arbeidet og evnen til å forstå løsninger  

• Evne til å vurdere eget arbeid 

 

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


Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 
Planlegging må være 
ferdigstilt, korrekt og 
utfyllende; materialliste og 
verktøyliste er fullstendig; 
 
Innhenter korrekt informasjon 
og bruker denne bevisst og 
riktig; 
 
Velger og bruker korrekt 
verktøy og har svært god 
verktøyføring; arbeider 
selvstendig  
 
Gjennomføringsdelen skal 
være innenfor toleransekl. B 
når det gjelder lodd, vater, 
vinkel og generelt inntrykk;  
 
God forståelse for HMS 
 
Svært god forståelse av eget 
arbeid, reflektert og ser 
alternative løsninger; 

Har en funksjonell plan for 
arbeidet; materialliste og 
vertøyliste er laget; 
 
 
Innhenter og bruker korrekt 
informasjon; 
 
 
Bruker korrekt verktøy og har 
generelt god verktøyføring; 
arbeider stort sett selvstendig 
 
 
Gjennomfører uten større 
avvik og feil; innenfor 
toleranseklasse B 
 
Forholder seg korrekt til HMS 
 
 
styrker og svakheter i eget 
arbeid; 

Svak/mangelfull plan for 
arbeidet; mangler i 
materialliste og verktøyliste; 
 

Mangelfull innhenting av 
informasjon, som brukes 
tilfeldig 
 
Bruker verktøy tilfeldig og ikke 
på en god måte; uselvstendig 
 
 
 
Utenfor kravene i 
toleranseklasse B;  
 
 
Manglende forståelse for 
HMS; 
 
Evner ikke å vurdere eget 
arbeid eller reflektere over feil 
som er gjort; 

 

 

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 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 

     

 

 


