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Vestfold og Telemark fylkeskommune 
www.vtfk.no  

 
Svenne-/kompetanseprøve i tømrerfaget 

Navn på kandidat:  

Tidsramme:  

Prøvested/bedrift:  

 

                                      

Prøveleder: Mobil: 

Epost leder:  

Prøvemedlem:  

Epost medlem:  

Navn tilsynsrepresentant:  

Epost:  

 

http://www.vtfk.no/
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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: 37,5 timer 

Oppstartsdato:     Klokken: 

 

Sluttdato:         Klokken: 

 

Prøven består av  

• Planlegging    3 timer anbefalt timeforbruk    

• Gjennomføring   32,5 timer anbefalt timeforbruk     

• Dokumentasjon   1,0 timer anbefalt timeforbruk    

• Egenvurdering   1,0 timer anbefalt timeforbruk   
 

 

Praktisk gjennomføringsdel 
 

2) Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Vi bedømmer etter klasse C hvis ikke noe annet er avtalt. 
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Planlegging: 

Denne delen av prøven skal utføres før den praktiske delen startes opp og skal inneholde: 

• Planlegging. 

• Fremdriftsplan. 

• Materiell-liste. 

• Liste over verktøy og verneutstyr som trengs for å utføre den.  
 

Gjennomføring: 

• Kandidaten skal i denne delen utføre det praktiske, fagrettede arbeidet som er 
beskrevet i oppgaven. 

• Arbeidet skal utføres etter oppsatt plan og ved å følge standarder, samt gjeldende 
lover og forskrifter. 

• Arbeidet skal utføres etter NS3420, toleranseklasse C (dersom annet ikke er avtalt).
  

• Ved oppgaveslutt skal kandidaten fremlegge verktøyet som er brukt. 

•  

Dokumentasjon: 

• Dokumentasjonsdelen består i kandidatens egenvurdering av det utførte arbeidet i 
forhold til egne beregninger, fremdriftsplan, materiell-forbruk, tidsforbruk, eventuelt 
bilder og lignende. 

Egenvurdering: 

• Fortelle hva du er fornøyd med, og eventuelle forhold du ikke er fornøyd med, eller 
løsninger du ville ha gjort annerledes. Bruk vurderingsgrunnlaget du har fått. 

 Gi begrunnelse. 

• Med bakgrunn i fremdriftsplan, gjennomføringsdelen og dokumentasjonsdelen har 
prøvenemda anledning til å stille spørsmål og be om en mer utfyllende redegjørelse. 

Helse, miljø og sikkerhet 

• Kandidaten er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på prøvestedet 
under prøven. 

• Det er også viktig at det er god ryddighet under utføring av den praktiske 
gjennomføringsdelen.  

• Blir stillaser brukt under utførelse av prøven, skal den være i henhold til gjeldende 
monteringsveiledning og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Den 
skal også være tilgjengelig for prøvenemda den dagen prøven blir bedømt. 
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Diverse 
• Alt nødvendig verktøy kan brukes. Bygningssag og stillas skal være rigget på forhånd. 

Aktuelle standarder, byggdetaljer, oppslagsverk og lærebøker kan brukes. 

• Kandidaten kan motta assistanse ved tunge løft, opplodding (sverting) og innretning 
av bindingsverk og lignende. 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål: 

 https://sokeresultat.udir.no/finn-

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

 

4) Vurderingsgrunnlag: 

Svenneprøven vil bli vurdert etter disse kriteriene: 

• HMS, nøyaktighet og struktur på byggeplass 

• Håndverksmessig utførelse 

• Behandling av verktøy og materiell 

• Forståelse for det utførte arbeidet og evne til å foreslå løsninger 

• Utførelse av arbeidet med tanke på miljø 

• Planlegging av arbeidet 

• Selvstendighet, holdninger og evne til å vurdere eget arbeid 

• Krav til måloppnåelse (salgbart produkt) 

Dette kjennetegner en karakter: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Stor grad av kunnskap og 
bevissthet i forhold til HMS, 
nøyaktig og strukturert i arbeidet 

Høy kvalitet på utført arbeid og 
skisser og teninger der dette 
kreves i oppgaven. 

Bevisst bruk av materiell, 
økonomisk forståelse og meget 
god behandling av verktøy. 

Reflekterer over praktisk 
utførelse og kan begrunne valgte 
løsninger og avvik i forhold til 

Kjenner og forholder seg 
korrekt til HMS og har struktur 
på byggeplassen 

Grei utførelse innenfor 
toleransekravene i norsk 
standard 

Følger vanlig standard i 
forhold til bruk av materiell og 
behandling av verktøy 

Besvarer og er bevisst faglige 
spørsmål og viser forståelse 

Slurver med HMS, er unøyaktig 
og har lite struktur. 

Slurv og feil/mangler ved 
utførelse 

Generelt liten forståelse for 
bruk av materiell og verktøy og 
hvordan det henger sammen 
med økonomi. 

Ikke utført oppgaven og eller 
ikke besvart faglige spørsmål 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20opplæring%20i%20bedrift
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20opplæring%20i%20bedrift
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planlegging og presentere 
relevante løsninger. 

Tar alltid miljøhensyn i sitt arbeid 

Har en god framdriftsplan og 
følger denne. Har god 
dokumentasjon av arbeidet 

Samarbeider godt og viser gode 
holdninger og interesse for faget. 
Jobber selvstendig. 

Produktet holder høy kvalitet 

for faglige sammenhenger. 
Kan foreslå enkelte løsninger 

Tar stort sett hensyn til miljøet 

Har en gjennomførbar 
framdriftsplan og har 
dokumentasjon 

Samarbeider bra og har gode 
holdninger i faget. Jobber 
stort sett selvstendig. 

Produktet kan selges til avtalt 
pris 

tilfredsstillende. Er ikke i stand 
til å finne faglige løsninger. 

Har manglende forståelse for 
miljøhensyn i sitt arbeid. 

Mangler plan for arbeidet eller 
har en plan som ikke kan følges 
og mangler dokumentasjon 

Manglende samarbeidsevne og 
har ikke de rette holdningene til 
faget. Er uselvstendig og klarer 
ikke å ta egne avgjørelser 

Produktet er ikke salgbart. 

 

 

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 
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Kandidatens huskeliste: 

Har du husket å 

• Lage framdriftsplan? 

• Rekvirere nødvendig og riktig materiell for gjennomføring av prøven? 

• Rekvirere nødvendig verktøy? 

• Notere/ta med nødvendig personlig verneutstyr for gjennomføring av prøven? 

• Rekvirere annet nødvendig verne-/sikkerhetsutstyr? 

• Notere lover, regler og forskrifter som må følges i forbindelse med prøven? 
 
Har du vurdert gjennomføringa di i forhold til vurderingsgrunnlaget du fikk av nemnda 
sammen  med svenneprøven? 
 
I dokumentasjonen din, har du  

• Vurdert benyttede materialer mot rekvirerte materialer? 

• Vurdert kvaliteten på egne arbeider? Hva er du fornøyd med og hva er du ikke 
fornøyd med? 

• Vurdert gjennomføringen i forhold til framdriftsplanen din og eventuelt skrevet 
avviksmelding? 

• Vurdert om du har rekvirert riktig verktøy og eventuelt skrevet avviksmelding? 

• Henvist til de prosedyrer, forskrifter og andre skriftlige dokumenter du har benyttet? 

• Vurdert deg selv mot kravene til helse, miljø og sikkerhet? 
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Dokumentasjon og egenvurdering av svenneprøven i tømrerfaget 
 

Emner JA\NEI Kommentarer Begrunn\beskriv 
avvik 

Er helse, miljø og 
sikkerhet ivaretatt? 
 

   

 
Er arbeidet i samsvar 
med tegninger og 
beskrivelser? 
 
 

   

Er arbeidet 
gjennomført iht. 
lover og forskrifter? 
 

   

Er fremdriftsplanen 
fulgt? 
 

   

Er materialforbruket 
som beskrevet og 
bestilt? 
 

   

 
Er kvalitetskrav 
oppfylt? 
 

   

 
Er du fornøyd med 
sluttproduktet? 
 

   

 
Har du valgt 
hensiktsmessige 
løsninger? 
 

   

Har du jobbet 
rasjonelt og effektivt? 
 

   

 
Når du ser på 
vurderingsgrunnlaget, 
er det deler av jobben 
du synes du kunne 
gjort bedre? 
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Annet 
 
 
 

   

 
Dato :                                                                      Signatur :  
 

 

Kandidatens huskeliste: 

Har du husket å 

• Lage framdriftsplan? 

• Rekvirere nødvendig og riktig materiell for gjennomføring av prøven? 

• Rekvirere nødvendig verktøy? 

• Notere/ta med nødvendig personlig verneutstyr for gjennomføring av prøven? 

• Rekvirere annet nødvendig verne-/sikkerhetsutstyr? 

• Notere lover, regler og forskrifter som må følges i forbindelse med prøven? 
 
Har du vurdert gjennomføringa di i forhold til vurderingsgrunnlaget du fikk av nemnda 
sammen  med svenneprøven? 
 
I dokumentasjonen din, har du  

• Vurdert benyttede materialer mot rekvirerte materialer? 

• Vurdert kvaliteten på egne arbeider? Hva er du fornøyd med og hva er du ikke 
fornøyd med? 

• Vurdert gjennomføringen i forhold til framdriftsplanen din og eventuelt skrevet 
avviksmelding? 

• Vurdert om du har rekvirert riktig verktøy og eventuelt skrevet avviksmelding? 

• Henvist til de prosedyrer, forskrifter og andre skriftlige dokumenter du har benyttet? 

• Vurdert deg selv mot kravene til helse, miljø og sikkerhet? 
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