
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Fagprøve i steinfaget 

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  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: Oppgaven skal gjennomføres 

innenfor en tidsramme av 5 virkedager. Alle hjelpemidler er tillatt, men husk 

å oppgi kilder.  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentas

jon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

1. Merke opp en primær innhoggs storkubbe. Beskrivelse av bormønster og sagkutt. 

Gjøre rede for sprengingsmønster/protokoll og skyteinstruks. 

2. Pilothull/oppmåling for flak (hele kubben). 

3. Betjene de ulike wiresagene i avdelingen, i de ulike operasjonene som svall, bust og 

flak. Beskrive framgangsmåten for både klargjøring, oppstart og drift. 

4. Feilsøke flak/emne. Boring med trimmer/zoom-rail. 

5. Redegjøre for bedriftens internkontrollsystem, ulike relevante instrukser og 

kvalitetssikring. 

6. Feilsøke ferdig råblokker med hensyn til farge, render, stikk eller andre feil og kunne 

plassere blokken i riktig kvalitetskategori. Beregne vekt, målsette og merke blokken, 

inklusive sagretning. Dokumenteres! 

Lykke til. 

 



3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

 

 

4)VURDERINGSGRUNNLAG: 

Planlegging med begrunnelse av valgte løsninger: 
 

• Fremdriftsplan/Tidsplan 

• HMS 

• Valg av utstyr og verktøy 

• Forståelse av lovverk/normer 

• Forståelse for faget 
 
 
Gjennomføring:  
 

• Tidsbruk 

• HMS 

• Bruk av verneutstyr 

• Bruk av utstyr og verktøy 

• Anvendelse av lovverk/normer 

• Praktiske ferdigheter 

• Ryddighet og orden 
 
 
 
Vurdering av eget arbeid: 
 

• Refleksjon over forholdet mellom planlegging og gjennomføring 

• Refleksjon over utførelse 

• Kommunisere om faglige løsninger og utfordringer 
 
 
 
Dokumentasjon av eget arbeid: 
 

• Systematikk 

• Orden 

• Ryddighet 
 
 
 

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


Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 

Del / karakter Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 
Planlegging Meget god, detaljert plan, 

god risikoanalyse og 
forståelse for HMS; 
Bevisst valg av utstyr og 
verktøy; trekker inn og forstår 
lovverk og normer og har en 
svært god faglig forståelse og 
forståelse for økonomi. 

Har en funksjonell plan, 
har laget risikoanalyse og 
kjenner kravene til HMS; 
Velger riktig utstyr og 
verktøy, kjenner lovverk 
og normer og har god 
faglig forståelse 
 

Planen er tynn og 
risikoanalysen har 
store mangler; HMS 
er dårlig ivaretatt; 
valg av utstyr og 
verktøy er tilfeldig; 
har generelt svak 
forståelse for faget 
og lovverk. 

Gjennomføring Svært god kontroll på tid; 
bevisst forhold til HMS, bruk 
av verneutstyr og 
lover/normer og reflekterer 
rundt dette; Ivaretar verktøy 
og utstyr på en utmerket 
måte og har svært gode 
praktiske ferdigheter. Meget 
god ryddighet og orden. 

Følger tidsplan og krav til 
HMS og verneutstyr, samt 
lover/normer; 
Ivaretar verktøy og utstyr 
og er praktisk god; 
Har god orden og er 
ryddig; 

Har ikke kontroll på 
tid og slurver med 
HMS og verneutstyr; 
følger ikke lover 
/normer; 
Tar dårlig vare på 
verktøy og utstyr og 
er svak praktisk, har 
ikke tilfredsstillende 
orden; 

Egenvurdering Reflekterer over og 
analyserer, videreutvikler sitt 
arbeid, begrunner sine valg 
og løsninger og identifiserer 
seg med faget. 

God reflekterende 
vurdering. Ønsker å ta 
initiativ, tar ansvar  

Har liten eller ingen 
evne til å reflektere. 
Kan ikke forklare, er 
upresis og kan ikke 
begrunne 
arbeidsmetoder. 

Dokumentasjon Meget god og systematisk 
dokumentasjon av alle deler 
av oppgaven. Godt 
organisert, oversiktlig, riktig 
rekkefølge og profesjonelt 
utført. 

Godt dokumentert, 
oversiktlig og systematisk 
satt opp; ryddig 

Mangelfull 
dokumentasjon på 
flere områder. Lite 
forståelse for 
viktigheten av å 
dokumentere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

