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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

2 dager 1 dag  

 

2) Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/ 

 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål: 

 https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

 

4) Kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• HMS 

• Evne til å planlegge 

• Forholdet mellom planlegging og gjennomføring 

• Forståelse og refleksjon 

• Faglig kunnskap og løsninger 

• Dokumentasjon 

• Systematikk, orden og ryddighet 

 

5) Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-kriterier 
Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Jobben er svært godt 

planlagt og gjennomført, 

med tanke vurdering og 

håndtering av risiko, 

planlegging for sikkert 

arbeid, ergonomi og valg 

av sikkerhetsutstyr, er 

Jobben er planlagt og 

gjennomført på en god 

måte, med tanke på 

vurdering og håndtering 

av risiko, planlegging for 

sikkert arbeid, ergonomi 

og valg av 

Kandidaten har planlagt 

jobben dårlig og  

gjennomføring er ikke i 

henhold til oppgaven når 

det gjelder vurdering og 

håndtering av risiko, 

planlegging for sikkert 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


meget tilfredsstillende. 

Kandidaten etterlever 

HMS-kravene og har 

forståelse for dem. 

sikkerhetsutstyr. 

Kandidaten følger HMS-

kravene 

arbeid, ergonomi og valg 

av sikkerhetsutstyr. 

Følger ikke HMS-

kravene. 

Planlegging Kandidaten har laget en 

meget god plan der riktig 

type og mengde av 

utstyr, fremdriftsplan, 

logistikk, organisering av 

arbeidet og 

arbeidsmetodikk, er 

meget tilfredsstillende 

ivaretatt og begrunnet. 

Kandidaten har laget en 

plan der type og mengde 

av utstyr, fremdriftsplan, 

logistikk, organisering av 

arbeidet og 

arbeidsmetodikk er 

ivaretatt. Valgene er til 

en viss grad begrunnet.. 

Kandidatens plan er 

mangelfull og lite presis 

med tanke riktig type og 

mengde av utstyr, 

fremdrift, logistikk, 

organisering av arbeidet 

og arbeidsmetodikk. 

Gjennomføring av planer Arbeidet er gjennomført i 

henhold til plan, 

kandidaten forstår 

tegninger og har stor 

forståelse for arbeidet.  

Arbeidet er gjennomført i 

henhold til plan og 

kandidaten forstår 

tegninger. 

Arbeidet er ikke 

gjennomført i henhold til 

plan, og kandidaten har  

liten forståelse for 

tegninger. 

Forståelse og refleksjon Forståelsen av faget og 

arbeidsoppgavene og 

evnen til å gjøre seg 

tanker og meninger rundt 

dette er meget 

tilfredsstillende. 

Forståelsen av faget og 

arbeidsoppgavene og 

evnen til å gjøre seg 

tanker og meninger rundt 

dette er tilfredsstillende. 

Forståelsen av faget og 

arbeidsoppgavene og 

evnen til å gjøre seg 

tanker og meninger rundt 

dette er mangelfull. Kan 

ikke forklare 

sammenhenger 

Faglig kunnskap og 

løsninger 

Kandidaten viser stor 

evne til å løse kundens 

behov med gode 

tekniske løsninger som 

tar hensyn til stillasets 

muligheter og 

begrensninger og er 

tilpasset forholdene på 

stedet. 

Kandidaten evner å løse 

kundens behov med 

gode tekniske løsninger 

som tar hensyn til 

stillasets muligheter og 

begrensninger og er 

tilpasset forholdene på 

stedet. 

Kandidaten er ikke i 

stand til å løse kundens 

behov med gode 

tekniske løsninger som 

tar hensyn til stillasets 

muligheter og 

begrensninger og er 

tilpasset forholdene på 

stedet,. 

Dokumentasjon Dokumentasjon av 

arbeidet som er utført, 

herunder styrke, stabilitet 

og vindberegninger er 

meget oversiktlig og 

ryddig.. 

Dokumentasjon av 

arbeidet som er utført, 

herunder styrke, stabilitet 

og vindberegninger er 

tilfreodsstillende. 

Dokumentasjon av 

arbeidet som er utført, 

herunder styrke, stabilitet 

og tilfredsstiller ikke 

kravene i faget og 

oppgaven. 

Systematikk, orden og 

ryddighet 

Kandidaten har svært 

god orden og ryddighet 

og systematisering av 

materiellet på 

arbeidsplassen er meget 

tilfredsstillende. 

Kandidaten har 

tilfredsstillende orden og 

ryddighet og 

systematisering av 

materiellet på 

arbeidsplassen  

Orden, ryddighet og 

systematisering av 

materiellet på 

arbeidsplassen er ikke 

tilfredsstillende. 

 



6) Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

 SETT X 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til fag- svenne- kompetanseprøven av prøvenemnda  

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 

 

   

Dato, Signatur- Prøveleder  Dato, Signatur- Kandidat 

 

  



7) Avsluttende vurdering 

IB 

B 

BM 

Sted: 

 

Dato: 

 

Signatur prøveleder: 

 

 

 

 

  



 

Forslag til brev til kandidaten: 

 

Navn: Thomas Borø  

Adresse:   

  

 
 
 
Borgeskogen 07.06.2020 

 

Vedrørende praktisk prøve i Stillasbyggerfaget 
 

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 08.06.20 – 12.06.20. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato: 10.06.2020               kl. 12:00 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over 5 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 Stillasbyggerfaget 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 Stillasbyggerfaget 

Magnus Lund 

Tlf. mobil: 98 22 38 38 

e-post: magnus.lund@xervon.no 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

