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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven : Fagprøven skal normalt gjennomføres 

innenfor en tidsramme på fire virkedager. Start og sluttidspunkt avtales med prøvenemnda. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

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

svenneprover/ 

(Kan ev lages på eget ark) 

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

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

Vurderingsgrunnlag 

Prøvenemnd har ansvar for at kandidaten får vurderingskriterier (kjennetegn på måloppnåelse) for 

fag- /svenneprøve og kompetanseprøven. 

Prøvenemnda vil legge vekt på: 

  

✓ HMS 
✓ Evne til planlegging 
✓ Forståelse av tegninger og beskrivelser 
✓ Fagkunnskap  
✓ Kjennskap til standarder, leggeanvisninger fra produsenter o.lign. 
✓ Bruk av verktøy, maskiner og hjelpemidler 
✓ Avfallshåndtering og orden 
✓ Dokumentasjon i hht interne KS-systemer 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

 
Har svært god forståelse for og 
praktisering av HMS i alle faser 
av arbeidet, være bevisst 
brannforskrift 
 
 

 

Planlegger og gjennomfører i 
henhold til HMS-standard for 
faget og følger brannforskrift. 

 

 

 
Viser liten forståelse for 
viktigheten av HMS både i 
planlegging og gjennomføring 
av arbeidet. 

 

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


Planlegging: 
Planlegger i henhold til, 
tegninger, beskrivelser og 
vindlastberegninger, og viser 
stor forståelse 

Har god kontroll over 
bestillingsliste  
Meget god forståelse for 
avfallshåndtering 

Gjennomføring 

Arbeidet er meget godt utført i 
henhold til tegninger og 
beskrivelser, pent resultatet 

 

Behersker flere produkter som 
asfalt-takbelegg og PVC 

 

Viser god forståelse for 
fordeling av materiell /utstyr på 
arbeidsplassen  

Brannslukningsmateriell er 
plassert lett tilgjengelig og 
meget hensiktsmessig  

Svært god orden og ryddighet 

Meget god kjennskap til og 
bruk av verktøy/hjelpemidler 
og maskiner  

Arbeider effektivt og fullfører  
innenfor tidsrammen 
  
Vurdering og dokumentasjon: 
God oversikt over og 
dokumentasjon på at utførte 
arbeider stemmer med 
beskrivelse og tegninger  

Kandidaten forstår betydningen 
av sjekkliste og dokumentasjon; 

 
Reflektert i forhold til eget 
arbeid, prosess og resultat 
 

 

Normal planlegging og grei 
forståelse for beskrivelse og 
tegninger. Forstår 
vindlastberegninger 

Funksjonell bestillingsliste  

God forståelse for 
avfallshåndtering 
 
 
Arbeidet er utført etter 
tegninger og beskrivelser og 
resultatet er tilfredsstillende 

Behersker minst to ulike 
produkter 

 

Fordeler materiell/utstyr på 
taket hensiktsmessig 

 

Brannslukningsmateriell er 
plassert tilgjengelig  

 

Grei orden og ryddighet  

God håndtering av 
verktøy/hjelpemidler og 
maskiner 

Arbeidet er utført innen gitt 
tidsrammen  
 

 

Sjekkliste og dokumentasjon på 
at utførte arbeider er i 
overensstemmelse med 
beskrivelse og tegninger 

 
 
 
Ser styrker og svakheter i eget 
arbeid 
 
 
 

Liten forståelse for 
beskrivelser/tegninger og 
planlegging, mangelfull 
forståelse for vindlastberegning 

Mangelfull bestillingsliste 

Mangelfull forståelse for 
avfallshåndtering 

 

Liten forståelse for 
beskrivelser/tegninger etc. 
Dårlig utført arbeid og lite pent 
resultat 

Behersker kun ett produkt og 
kan ikke redegjøre tilstrekkelig 
for alternativer 

Liten forståelse for fordeling av 
materiell og utstyr på taket 

 
Manglende brannsikkerhet  
 
 
Dårlig orden og ryddighet; 
 
Mangelfull håndtering av 
verktøy/hjelpemidler og 
maskiner 

Tidsfrist er ikke overholdt  
 
 
 
Manglende 
dokumentasjon/sjekklister over 
utførelse og materialbruk  
 

 

 

Er ikke i stand til å vurdere eget 
arbeid i forhold til ønsket 
resultat 

 

 

 

 

Vurderingsskjema 
Sjekkliste – til hjelp for prøvenemnda ved vurdering av 

FAGPRØVE – TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET – PRAKTISK PRØVE 



 

Kandidatens navn: 

Bedrift/skole: 

Prøvetype: 

 

Sjekkliste: Mindre bra Bra Meget bra Andre 

kommentarer 

Sikring     

Dampsperre     

Isolasjon     

Brannseksjonering     

Renner/kiler/lokalt fall     

Sluk     

Tilsveis bordtak     

Pipe/kasse/soil     

Kanaler på tak/kasse     

Beslag      

Oppkanter/gesims     

Hjørner     

Utsparinger     

Takflate (utførelse 

kosmetisk) 

    

Teoretiske spørsmål      

UTNYTTELSE MATERIALER 

Membran/papp     

Isolasjon     

Dampsperre     

Mekaniske fester     

MASKINER/UTSTYR 

Bruk av hånd verkt./maskin     



Verktøystell/vedlikehold 

 

    

ORDEN 

På arbeids- 

plassen 

    

Verktøy/utstyr 

 

    

 

 

 

 

 

 

HMS Kommentarer 

 Mindre bra Bra Meget bra Annet 

Bruk av sikkerhetsutstyr     

Godkjenning varme 

arbeider 

    

Bruk av personlig 

verneutstyr 

    

Maskinelt verneutstyr 

 

    

Forsiktighetsregler ved 

overflatebehandling 

    

Brannslukningsutstyr 

 

    

 

 

 

 

Sluttkommentar 



 

 

 

 

 

 

Prøvenemnda tid/sted: ______________________________________ 

 

 

__________________________   _____________________________ 

Leder       Medlem 

 

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 

 


