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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

 Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgave 

   Ved …………………………………………… 

 

Hovedoppgaven utføres dag 2 og 3, maks 19 timer som inkluderer evalueringsrapport 
og evaluering til prøvenemnda. 

 

A. Se tegning merket RØDT, skal det utføres grundig periodisk/hovedrenhold.  

 

B. På område merket GRØNT skal det utføres periodisk renhold.  

 

C. Se område merket GULT, skal det utføres daglig renhold.  

 

 

Du skal utarbeide en arbeidsplan for oppgavene du skal utføre de to neste dagene. 

 

Arbeidsplanen skal inneholde: 

• Oversikt over hvordan du vil disponere tida. 

     

Faglig begrunnelse for valg av: 

• Metoder 
• Maskiner 

• Utstyr 
• Kjemikalier 

• Verneutstyr 
• Eventuelt Sikringstiltak og behov for assistanse 
• Alternative løsninger for alle de ovennevnte punktene 

 
 

D. Lag et kostnadsoverslag over oppgave A, som leveres dag sammen med evaluering 
dag tre. 

 

Lykke til med besvarelsen 



Prøvenemda 

 

 

 

 

3): Oppgaven tar utgangspunkt i følgende mål i læreplanen: 

• utføre ulike typer overflatebehandling for å sikre et godt innemiljø 
• bruke egnet arbeidsutstyr, metoder og maskiner  
• arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper 

• utføre renhold av myke, halvharde og harde overflater 

• begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metoder 

• bruke maskinelt renholdsutstyr  

• utføre regelmessig og periodisk renhold 

 

 

 

4): Vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og prøvenemnda vil legge 

vekt på:  

✓ Faglig innsikt og kreativitet 
✓ Valg og bruk av utstyr 
✓ Valg og bruk av maskiner 
✓ Valg av renholdsmidler 
✓ Ergonomi 
✓ Valg og anvendelse av metoder  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Kandidaten utarbeider en  

detaljert, systematisk og 

oversiktlig plan som beskriver 

framdrift, valg av metoder, 

maskiner, renholdsmidler, og et 

godt innemiljø knyttet til målene i 

fagplanen. 

_________________________ 

Kandidaten har meget god 

fagkunnskap og har gode 

begrunnelser for valg av metode, 

utstyr, maskiner og utstyr i forhold 

til overflate som skal behandles. 

_______________________ 

Kandidaten anvender hjelpemidler 

bruker relevant informasjon og 

forklarer nødvendig 

detaljkunnskap. 

 

___________________________ 

Kandidaten ser praktiske og/eller 

kreative løsninger, er ryddig og 

viser selvstendighet. 

 

_________________________ 

Kandidaten foretar risikovurdering 

og utfører arbeidet i samsvar med 

HMS 

 

_________________________ 

Kandidaten utarbeider en plan 

som beskriver framdrift, valg av 

metoder, maskiner, 

renholdsmidler, og et godt 

innemiljø knyttet til målene i 

fagplanen. 

 

_______________________ 

Kandidaten har god fagkunnskap 

og har endel begrunnelser for 

valg av metode, utstyr, maskiner 

og utstyr i forhold til overflate 

som skal behandles. 

______________________ 

Kandidaten anvender 

hjelpemidler bruker relevant 

informasjon og forklarer en del 

detaljkunnskap, men har i blant 

manglende oversikt.  

_______________________ 

Kandidaten ser praktiske 

og/eller kreative løsninger, og 

har i grove trekk oversikt og 

orden og viser noe 

selvstendighet. 

___________________ 

Praktiserer HMS i samsvar med 

gjeldende regelverk 

 

 

_______________________ 

Kandidaten viser ganske god 

evne til å planlegge, 

Kandidaten utarbeider en mangelfull 

plan og har vanskelig for å se 

sammenhengen for valg av metoder, 

maskiner, renholdsmidler, og et 

godt innemiljø knyttet til målene i 

fagplanen. 

 

_____________________ 

Kandidaten har mangelfull 

fagkunnskap og har få begrunnelser 

for valg av metode, utstyr, maskiner 

og utstyr i forhold til overflate som 

skal behandles. 

________________________ 

Kandidaten bruker hjelpemidler 

tilfeldig, og mye ren imitasjon. 

 

 

___________________________ 

Kandidaten viser manglende 

selvstendighet og manglende innsikt 

i lærerplanens mål. .Har liten 

gjenkjennelse av fagterminologi og 

har rotete og ufullstendig 

arbeidsgang.  

_________________________ 

Kandidaten viser manglende 

forståelse for gjeldene 

regelverk/HMS knyttet til mål i 

læreplan. 

_________________________ 



Kandidaten viser meget god evne 

til å planlegge, gjennomføre og 

vurdere eget arbeid. 

 

 

 

gjennomføre og vurdere deler av 

eget arbeid. 

Kandidaten viser dårlig evne til å 

planlegge, gjennomføre og vurdere 

eget arbeid. 

Kandidaten leverer sin planleggingsdel til prøvenemnda som avtalt. 

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 at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold til 

vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke annet er 

avtalt 

Kandidaten bekrefter med sin underskrift at prøven som er utlevert er gjennomgått av 

prøvenemnda og at den er forstått 

 

Sted, dato:                                                   Kandidatens underskrift 

………………………….                                       ………………………………..……………………. 
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