
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

www.vtfk.no  

Svenne-/ kompetanseprøve i ventilasjon- og 
blikkenslagerfaget 

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: Fagprøven skal gjennomføres 

innenfor 5 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

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

svenneprover/ 

Du kan prøves i alle mål i læreplanen, ikke bare det du jobber mest med til daglig. 

Svenneprøven vil inneholde elementer fra hele læreplanen, dvs. tak, fasade og ventilasjon, i 

tillegg til faglig dokumentasjon. 

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

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

Oppgave til fag-/svenneprøven må sendes inn med prøveprotokollen sammen 

med vurderingsgrunnlaget. 

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på:  

✓ HMS 
✓ Fagmessig utførelse 
✓ Kjennskap til krav og standarder for faget 
✓ Materialbehandling 
✓ Utseende 
✓ Planleggingsevne 
✓ Faglig refleksjon, egenvurdering  

 

 

 

 

 

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


Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

 

Arbeider i henhold til HMS og 

forstår viktigheten av dette. 

 

Alt er gjort korrekt og 

fagmessig; 

 

 

Forholder seg til krav og 

standarder for faget og kan 

begrunne disse; 

Dokumentasjon av 

materiforbruk. Brukt riktige 

mengder. 

Meget flott arbeid som 

kandidaten kan være stolt av; 

Har en god og funksjonell plan 

og overholder tidsfrister  

 

Vurderer eget arbeid opp mot 

kvalitetskravene, kan 

begrunne og komme med 

alternative løsninger; 

 

 

HMS er i orden 

 

 

Arbeidet er fagmessig utført 

og tett. Litt bulker kan godtas; 

Mål +/- 10 mm 

 

Forholder seg til krav og 

standarder for faget; 

 

Materiell-forbruk innenfor  +/- 

20 % 

 

Bra utførelse; 

Har en plan for arbeidet som i 

stor grad kan følges og 

gjennomfører oppgaven 

innenfor tidsramme; 

Kan vurdere eget arbeid opp 

mot kvalitetskravene;  

 

 

 

Manglende forståelse for 

HMS; 

 

Mange bulker og ikke 

fagmessig utført;  Det er brukt 

feil metoder; Store hull og 

sprekker; Fals feil veier; Feil 

mål;  

Har manglende kjennskap til 

krav og standarder i faget; 

Har et materialforbruk med 

mer enn 20 % avvik;  

 

Utførelse er ikke akseptabel; 

Har en mangelfull planlegging 

og er ikke ferdig med arbeidet 

til tida;  

 

Kan i liten grad forklare hva 

som er bra og mindre bra i 

eget arbeid. 

 

 

 

 

Kandidaten leverer sin planleggingsdel til prøvenemnda som avtalt.  

 

 

 

 



VURDERINGSSKJEMA 

 

Kandidatens navn___________________________ Fødsels- og personnr.________________ 

 

Mod 1: dokumentasjon Mod 2: tak-og tekkearbeid. Mod 3: fasadearbeid. Mod 4: ventilasjonsarbeid 

 

DEL BESKRIVELSE VURDERING BEGRUNNELSE 

 B.M.T. B. I.B.  

Mod. 1 Dok HMS     

 Planlegging     

 Material beregning     

 Egenvurdering     

Mod. 2 Tak Fagmessig utførelse     

 Utseende     

 Falseteknikk     

 Fullført oppgave     

      

Mod. 3 Fasade Fagmessig utførelse     

 Utseende     

 Falseteknikk     

 Fullført oppgave     

      

Mod. 4 Vent. Fagmessig utførelse     



 Nøyaktighet     

 IHHT arbeidstegning     

 Fullført oppgave     

Konklusjon      

 

Prøvenemnda i ventilasjon og blikkenslagerfaget: 

 

Sted og dato:________________________ 

 

______________________________________       __________________________________ 

 

Signatur      Signatur 

 

Prøveprotokoll: 

(Kort oppsummering av grunnlaget for karakteren som er satt) 

 

Dette er meget godt bestått: 

 

 

Dette er bestått: 

 

Dette er ikke bestått: 

 

Konklusjon/oppsummering: 

 

 

 

 



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 dersom det er søkt om tilrettelegging. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 


