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Navn på kandidat:  
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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven : oppgaven skal gjennomføres innenfor 5 

virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Oppgaven bygger på målene i læreplanen og skal minimum inneholde et av følgende 

hovedområder: 

1. Utvendig og innvendig sanitæranlegg til bolig 
2. Vannbårne energianlegg  
3. Sprinkleranlegg til bolig 
4. Bransjelære 

 

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 oppgaven og kjennetegn på måloppnåelse: 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid slik det er 

angitt i prøvenemndas vurderingsskjema (se under kjennetegn på måloppnåelse), og prøvenemnda 

vil legge vekt på følgende:   

✓ HMS og sikkerhet 
✓ Faglig kunnskap 
✓ Faglig forståelse  
✓ Kjennskap til regelverk, forskrifter o.lign. 
✓ Selvstendighet, tidsbruk og holdninger 
✓ Kommunikasjon med kunder, kolleger og andre yrkesutøvere 
✓ Dokumentasjon og egenvurdering/refleksjon 

 

 

 

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 

Kandidaten følger regler for og 

har god kjennskap til HMS, 

sikkerhetsforskrifter og 

regelverk; 

 

Prøven utmerker seg med 

hensyn til alle punkter i 

vurderingsskjemaet; 

Arbeidet er utført tilnærmet 

feilfritt og kandidaten har en 

overbevisende forståelse for 

faget; 

Er selvstendighet og utnytter 

tida godt, har gode holdninger 

itl faget; 

Sluttprodukt på et høyt nivå. 

 

Kommuniserer svært godt. 

Kandidaten har fulgt alle regler 

for HMS og opptrådt ryddig og 

ordentlig; Ingen brudd på 

sikkerhetsforskrifter eller 

andre vesentlige mangler 

 

Anlegget er funksjonsdyktig og 

håndverksmessig utført; 

 

Oppgaven er salgbar og utført 

innenfor tidsfristen; 

 

Har arbeidet selvstendig og er 

ferdig innenfor tida;  

 

Sluttprodukt på et godt faglig 

nivå; 

Godt kommunikasjonsnivå: 

 

Kandidaten har brutt regler for 

HMS og opptrådt uryddig; 

 

 

Anlegget er ikke 

funksjonsdyktig og det er 

brudd på sikkerhetsmessig del 

av regelverket; 

Oppgaven er ikke ferdig 

innenfor tidsfristen; Arbeidet 

er ikke salgbart; 

Klarer ikke å arbeide 

selvstendig og/eller er ikke 

ferdig til tida. 

Sluttproduktet har lavt faglig 

nivå; 

Lavt kommunikasjonsnivå; 

 

Dette skjemaet benyttes av prøvenemnda ved vurdering av prøven og er veiledende for 

vurderingskriteriene: 

VURDERINGSKRITERIER FOR PRAKTISK PRØVE 

 Prikk

skala 

Prikker Kommentarer/ avvik:     Dokum.  

vedlegg 

Planleggingsdel  

Verktøyuttak 0-1    

Fremdriftsplan 0-1    

Materialuttak 0-1    

Lover, forskrifter og regelverk 0-1    

Arbeidstegning / skisse 0-1    

Dimensjoneringsunderlag 0-1    

Gjennomføringsdel  



Utførelse stemmer med 

oppgavetekst og tegninger 

0-1    

Ledningsnett med vater, 

symmetri og lodd 

0-3    

Fall på spillvannsledninger 0-6    

Klamring av rørledninger 0-3    

Monteringshøyder for utstyr 0-3    

Prosedyrer for skjøtemetoder for 

aktuelt rørsystem 

0-4    

Bruk av verktøy og maskiner 

under utførelsen og orden på 

arbeidsplassen 

0-3    

Vil deloppgaven kunne «selges til 

en kunde eller vil arbeidet bli ført 

til reklamasjon»  

0-3    

Systemforståelse av anlegget 0-3    

Supplering av marialer etter 

hoveduttak fra 

planleggingsdelen? 

0-2    

Økonomisk ledningsføring og 

økonomisk bruk av materialer 

0-2    

Arbeidet er utført etter gjeldene 

lover og forskrifter 

0-6    

Funksjonsfeil 

(Ved grove feil og mangler) 

6    

Ferdigstillelse av prøven 0-6    

Egenvurderingsdel  

Har kandidaten registrert og 

beskrevet egne avvik eller 

kommentarer fra prøvetekst og 

tegninger.  

0-1    

Dokumentasjonsdel  

Retur av overflødig materiell 0-1    

Utført KS av egen 

gjennomføringsdel 

0-1    



Benkeprøve  0-3    

Sum prikker     

 

Rettledning: 

0-1 prikker bedømmes til bestått meget godt. Inntil 6 prikker bedømmes vanligvis til bestått. Over 6 

prikker bedømmes vanligvis til ikke bestått. Et funksjonsudyktig anlegg skal alltid bedømmes til ikke 

bestått, uavhengig av antall prikker. Det er en skjønnsmessig totalvurdering som er avgjørende. 

 

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 

     

 


